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АНОТАЦІЯ 

Фурсенко Т.М. Система підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях і в 

університетах Канади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2018.  

 

У дисертації «Система підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях і в 

університетах Канади» науково обґрунтовано організаційно-педагогічні засади та 

особливості змісту підготовки майбутніх актуаріїв у Канаді, а також розкрито 

можливості творчого використання прогресивних ідей канадського досвіду у 

підготовці вітчизняних фахівців з актуарної справи. 

Проаналізовано стан дослідження проблеми професійної підготовки 

майбутніх актуаріїв у педагогічній теорії. Схарактеризовано ключові поняття 

дослідження: «освітня система», «професійне об’єднання», «повне та асоційоване 

членство у професійному об’єднанні», визначено основні  тенденції розвитку систем 

професійної підготовки фахівців у 21 столітті, конкретизовано функціональні 

обов’язки актуаріїв, виокремлено основні моделі, за якими здійснюється підготовка 

таких фахівців у світі.  

У науковій роботі розглянуто особливості організації механізму забезпечення 

якості вищої освіти у Канаді, окреслено її законодавче регулювання та стандарти 

підготовки актуаріїв на національному та міжнародному рівнях.  

Доведено, що система підготовки актуаріїв у Канаді поєднує у собі як 

формальну складову (навчання на актуарних програмах університетів), так і 

неформальну форму професійної підготовки (складання професійних іспитів на базі 

провідних північноамериканських об’єднань актуаріїв), а тому здійснюється за 

змішаною моделлю. Система підготовки характеризується також вертикальною 

інтегрованістю, а освітньо-кваліфікаційними рівнями у межах професії виступають 

асоційоване та повне членство в місцевому професійному об’єднанні – Канадському 
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інституті актуаріїв. Підготовка актуаріїв в цілому ґрунтується на наступних 

підходах: міждисциплінарному, професійно-орієнтованому, системному 

компетентнісному та діяльнісному. 

Виявлено, що специфічною рисою системи професійної освіти за актуарним 

профілем у Канаді є те, що залучення формальної університетської підготовки як 

складової освітнього процесу на шляху до статусу кваліфікованого актуарія є 

наслідком суттєвого реформування актуарної освіти та відбулось починаючи лише з 

2012 року, завдяки впровадженню Програми акредитації університетів КІА. 

Згаданий документ став нормативною основою для розцінювання високих 

показників успішності з ряду курсів як достатньої підстави звільнення від ряду 

професійних іспитів. З’ясовано, що перспективним напрямом співпраці місцевого 

професійного об’єднання та академічного середовища вважається створення умов, 

за яких більшість вимог для отримання асоційованого членства у КІА може бути 

задоволена за три-чотирирічний термін навчання на актуарних університетських 

програмах. Навчання на актуарних програмах акредитованих КІА ВНЗ ґрунтується 

на принципах моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, 

поєднання теорії з практикою, модульності, послідовності у вивченні навчального 

матеріалу, залучення інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес 

та постійного внутрішнього та зовнішнього моніторингу. Зміст навчання 

характеризується значним ступенем уніфікованості.  

Як засвідчив аналіз, професійна підготовка актуаріїв на рівні професійних 

об’єднань характеризується ступневістю та розподілена на декілька циклів: цикл 

базової підготовки, що, з незначними відмінностями,  є спільним для усіх актуаріїв, 

незалежно від сфери майбутнього працевлаштування – його реалізація 

забезпечується на рівні асоційованого членства, та цикл спеціалізованої підготовки, 

що реалізується у процесі навчання для отримання повного членства, що передбачає 

диверсифікацію змісту навчання, в залежності від спеціалізації на майновому чи 

життєвому страхуванні. Другий цикл також включає й навчання для отримання 

принципово нової кваліфікації у сфері ризик-менеджменту – дипломованого 

актуарія з підприємницьких ризиків. Саме здобуття кваліфікації на рівні 
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професійних об’єднань підпорядковано специфічним принципам професійної освіти 

за актуарним профілем – регламентації та часового лімітування, моделювання 

самостійної діяльності, а також орієнтації на міжнародні стандарти.  У ході 

дослідження, було виявлено також ряд наступних особливостей:основною формою 

контролю належного рівня сформованості навчальних досягнень виступають 

професійні іспити; відсутність канадської національної системи професійних 

іспитів; триєдність освітніх провайдерів (Канадський інститут актуаріїв, Спілка 

актуаріїв та Спілка актуаріїв з нежиттєвого страхування).  

У дисертаційній роботі на основі компаративного аналізу виявлено спільні 

(відсутність монополії університетів на підготовку фахівців з актуарної справи; 

наявність регулятора надання освітніх послуг, що є чутливим до потреб суспільства 

та ринку та реагує, «підлаштовує» вимоги до ЗУНК актуаріїв відповідним чином; 

відсутність власної системи іспитів, проходження яких забезпечувало б визнання 

міжнародної кваліфікації актуарія та необхідність співпраці з іноземними 

партнерами; прагнення зміцнити та в певних аспектах і створити національну 

систему підготовки цих фахівців тощо) та відмінні риси (невизнання української 

системи підготовки актуаріїв міжнародною спільнотою; значно менша кількість 

вимог до отримання статусу кваліфікованого актуарія; відсутність норм 

неперервного професійного розвитку; відсутність програми акредитації 

університетів; відсутність впливового місцевого професійного об’єднання, що має 

членство у МАА; відсутність бакалаврських університетських програм та незначна 

кількість ВНЗ, що забезпечують підготовку за відповідним профілем). 

З’ясовано можливості творчого використання  прогресивних ідей канадського 

досвіду на стратегічному, організаційному та змістовому рівнях. 

Визначено перспективних напрямків подальших розвідок.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають в тому, 

що вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний порівняльно-

педагогічний аналіз системи професійної підготовки фахівців з актуарної справи в 

Канаді; систематизовано міжнародні та національні документи і матеріали щодо 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення професійної підготовки 
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актуаріїв; схарактеризовано особливості організації освітнього процесу в 

університетах Канади (диверсифікація навчальних планів і програм, єдність 

теоретичного і практичного компонентів, поєднання традиційних та інноваційних 

форм, методів та засобів навчання, комп’ютеризація); виявлено специфіку 

професійної підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях Канади в організації 

навчального процесу (інтеграція діяльності освітніх провайдерів, неперервність 

професійного розвитку актуаріїв, комп’ютеризація навчання); змісті підготовки 

(міждисциплінарність, модульність, диверсифікація, орієнтованість на самостійну 

роботу, практична, етична, управлінська, комунікативна спрямованість); формах і 

методах навчання (інтеграція традиційного та інноваційного, інтерактивність); 

обґрунтовано можливості творчого використання конструктивних ідей канадського 

досвіду в системі вищої освіти України на стратегічному, організаційному та 

змістовому рівнях; уточнено зміст понять: «освітня система», «система професійної 

підготовки актуаріїв», «змішана модель навчання», «професійне об’єднання», 

«асоційоване та повне членство у професійному об’єднанні», «кооперативна 

університетська програма»; подальшого розвитку набули положення з теорії і 

практики економіко-математичної освіти; до наукового обігу введено маловідомі і 

раніше невідомі документи та інші джерела з проблеми змістової, організаційної та 

процесуальної складових реалізації освітнього процесу в Канаді. 

Практичне значення полягає у розробленні і впровадженні в освітній процес 

закладів вищої освіти України науково-методичних рекомендацій «Професійна 

підготовка актуаріїв: досвід Канади» щодо удосконалення підготовки актуаріїв та 

перспектив подальшого розвитку системи професійного навчання цих фахівців в 

Україні. Результати наукового пошуку, теоретичні висновки та джерельна база 

дослідження можуть бути корисними для викладачів закладів вищої освіти в 

оновленні навчальних планів і освітніх програм, навчальних курсів з педагогіки, 

порівняльної педагогіки та використані у педагогічних і порівняльних 

дослідженнях; розробленні навчально-методичного забезпечення підготовки 

фахівців з актуарної справи, а також актуаріїв-практиків.  
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In the thesis ―The system of actuaries` training at professional bodies and 

universities of Canada‖ it has been scientifically substantiated the organizational and 

pedagogical foundations, the learning content patterns of future actuaries` professional 

training in Canada; there also have been outlined the possibilities of creative 
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implementation of the advanced Canadian experience in professional education of 

Ukrainian actuaries.  

It is analyzed the theoretical foundations of the problem of future actuaries` 

professional training; the meaning of the basic research concepts(―educational system‖, 

―professional body‖, ―Fellowship and Associateship at a professional body‖) is clarified; 

the main educational development trends in systems of specialists` professional training in 

the 21
st
 century are described; functional responsibilities of an actuary are specified; the 

basic models underlying actuarial education in the world are singled out. 

The research provides a comprehensive overview of peculiarities of the higher 

education quality assurance mechanism in Canada as well as a general analysis of its 

legislative regulation; a considerable attention is also given to the standards of actuarial 

education at both national and international levels.  

It has been proved that the system of actuaries` training in Canada functions on the 

basis of formal (actuarial programs at universities) and nonformal (obtaining credentials 

from the CIA by sitting for the set of professional examinations and completion of other 

activities administered by the SOA or CAS) components integration, meaning that 

preparation of qualified Canadian specialists in actuarial science is done following the 

patterns of a mixed educational model. The actuarial education in Canada is also 

characterized by vertical integration and it is Fellowship and Associateship at the local 

professional body that serves as an accepted and recognized confirmation of the 

appropriate education and qualification level inside the profession. The following 

approaches form the backbone of the teaching and learning process leading to actuarial 

credentials: interdisciplinary, professionally oriented, systemic, competency- and activity-

based.   

It has been found that a specific feature of the system of actuaries` professional 

training in Canada lies in the fact that an introduction of university-based actuarial 

education was brought about by a considerable reforming process and was made possible 

starting in 2012 according to the University Accreditation Program. The latter gives 

formal grounds for high academic results in a number of academic courses to be a valid 

reason for making a motivated request to the CIA on exemption from 4 out of 5 
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preliminary actuarial exams. As the analysis shows, a perspective line of cooperation 

between the CIA and accredited universities is considered to be arrangement of conditions 

under which most of the requirements at the level of the CIA Associateship will be met 

while studying at university actuarial science program in three-four year period. The 

principles underpinning the educational process at universities are the following: 

professional activity modeling, combination of theory and practice, facilitation of a 

learning process with ICT, continuous external and internal monitoring.  

As it is inferred from the analysis results, actuarial education at the level of 

professional bodies is characterized by being organized on a stage-based principle. It is 

divided into two cycles: basic education that is common for all actuaries regardless of an 

area of expertise – its requirements are fulfilled at the level of Associateship; advanced 

education that implies an educational path to the Fellowship designation. The learning 

content at this level is diversified depending on whether a candidate is going to specialize 

in an actuarial career in property and casualty insurance or finds life and health more 

attractive. The second cycle also offers a number of requirements completion of which 

leads to attaining a brand new qualification in risk management – Chartered Enterprise 

Risk Actuary (CERA). It is the educational process administered by the professional 

bodies that is organized on the basis of field-specific educational principles: regulation and 

time constraints, modeling of self-study and orientation to international standards. The 

research has also revealed a number of the following peculiarities: the main form of testing 

of candidates` level of knowledge and skills is professional examinations; there is no 

national system of professional exams in Canada; attaining internationally recognized 

credentials for Canadian actuaries is made possible through cooperation of the CIA with 

its main educational partners – the Society of Actuaries and Casualty Actuarial Society 

based in the US.  

In the thesis on the basis of the comparative method there have been singled out 

some common (universities don’t have a monopoly on offering professional training in 

actuarial science; the presence of a regulatory institution which is sensitive to societal and 

market needs correspondingly adjusting the requirements to actuaries` competency; the 

absence of a national professional examination system that could provide actuaries with 
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internationally recognized credentials and the desire to enhance and in some respect to 

create such a pathway) different features of the national system of actuaries professional 

training in Ukraine as compared to Canada (no international recognition of actuarial 

qualification attained in Ukraine; a considerably lower number of the requirements to a 

person willing to get credentialed as an actuary in Ukraine in contrast with the Canadian 

standards; no continuing professional development standards; no University accreditation 

programs; no influential actuarial professional body having a full member status in the 

IAA; no pathways available to get the CERA designation; no bachelor`s degree in 

actuarial science; and a small number of universities offering actuarial programs).  

There have been proposed some ways of implementation of the advanced Canadian 

experience at strategic, organizational and content levels in Ukraine that may improve the 

quality and quantity of actuaries in Ukraine`s job market.  

The perspective directions for further pedagogical investigation are determined.  

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time in the 

national pedagogical science a holistic analysis of professional training of future actuaries 

in Canada has been carried out; features of the structure (mixed educational model; a 

casualty / property track and life /health educational pathways in Canada are possible to 

follow attaining FCIA designation; several educational providers; self-regulation: 

autonomy from the state and guidance by the needs and best interests of the profession 

only etc.), content (orientation to the international standards; modular basis; 

interdisciplinarity; unity of theoretical and practical components; practical orientation; 

diversification depending on speciality etc.), teaching methods and forms 

(computerization; focus on self-study; combination of a formal academic component and 

informal learning environment etc. ) were defined and analyzed; the organizational, 

pedagogical conditions and content mastering which it is possible to attain the CERA 

designation in Canada are outlined (alternatives available to future CERAs; credential 

specific examinations, modules and seminars); important aspects of actuarial education in 

Canada (continuing professional development standards and norms of ethics for candidates 

and professionals); possibilities of creative use of the Canadian experience in the system 
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of actuarial education in Ukrainian at legislative, organizational and content levels were 

elaborated. 

 Formerly unknown and less known works by the Canadian and American 

researchers, the international and Canada-specific standards of actuarial education and 

other topic-related factual materials on the professional training of future actuaries at 

universities and professional bodies have been introduced into scientific circulation.  

The practical value of the research results consists in the development of the 

methodological guidelines ―Professional training of actuaries: Canadian experience‖ on 

the improvement and further development of the system of professional training of 

actuaries in Ukraine. The main provisions, theoretical conclusions, resource base of the 

research may be of use for teachers who deliver educational courses in pedagogy, 

pedagogy of higher education and comparative pedagogy, in the process of development 

of special courses and seminars on the problems of pedagogical innovations, for updating 

curricula and syllabi underlying actuarial education in Ukraine. The work will be useful 

for scientists, teachers and students who carry out comparative pedagogical research.  

Keywords: professional training actuaries, CERAs, professional bodies, CIA, SOA, 

CAS, Fellowship, Associateship, accredited universities, Canada, content, forms and 

methods of teaching/   
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

3F – Modelsfor Financial Economics Exam / Іспит з моделей фінансової економіки  

ACAS – AssociateoftheCasualtyActuarialSociety / Асоційований член Спілки актуаріїв з 

нежиттєвого страхування 

ACIA – Associate of the Canadian Institute of Actuaries/ Асоційований член Канадського 

інституту актуаріїв  

ASA – Associate of the Society of Actuaries / Асоційований член Спілки актуаріїв  

C Exam –Construction and Evaluation of Actuarial Models Exam / Іспит з побудови та 

оцінки актуарних моделей 

CAS – CasualtyActuarialSociety / Спілка актуаріїв з нежиттєвого страхування 

CERA– Chartered Enterprise Risk Actuary / Дипломований актуарій з підприємницьких 

ризиків  

Co-op program–Cooperative program / Кооперативна програма поєднання роботи та 

навчання  

CPD (ППР) – Continuing Professional Development / Постійний професійний розвиток 

DMAC–Decision Making and Communication Module / Модуль з прийняття рішень та 

комунікативної взаємодії  

EEC – Eligibility and Education Council / Комітет з питань освіти на надання членства 

ERM/РМП – EnterpriseRiskManagement/ ризик-менеджмент підприємства 

FAC – Fellowship Admissions Course / Курс з набуття повного членства 

FAP – Fundamentalsof Actuarial Practice e–Learning Course / Дистанційний курс з основ 

актуарної діяльності 

FCAS – Fellow of the Casualty Actuarial Society/ Повний член Спілки актуаріїв з 

нежиттєвого страхування 

FCIA – Fellow of the Canadian Institute of Actuaries / Повний член Канадського інституту 

актуаріїв  

FM–FinancialMathematicsExam / Іспит з фінансової математики 

FSA – Fellow of the Society of Actuaries / Повний член Спілки актуаріїв  

GCA – Global CERA Association/ Міжнародна Асоціація дипломованих актуаріїв з 

підприємницьких ризиків 
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IFM – Investment and Financial Markets Exam/ Іспит з інвестиційних та фінансових 

ринків 

LC – Models for Life Contingencies Exam / Іспит з моделей життєвих ризиків  

LTAM – Long-term Actuarial Mathematics Exam / Іспит з довгострокових математичних 

розрахунків 

MAS-I and MAS-I – Modern Actuarial Statistics Exam I and II / Іспит 1 та 2 з сучасних 

аспектів страхової статистики 

MFE –Models for Financial EconomicsExam / Іспит з моделей фінансової економіки 

MLC –Models for Life Contingencies Exam / Іспит з моделей життєвого страхування 

P – Probability Exam / Іспит з теорії ймовірності 

PA – Predictive Analytics Exam/Іспит з прогнозної аналітики 

PEC – PracticeEducation Course/ Практичний курс  

S – Statistics and Probabilistic Models Exam / Іспит зі статистичних та стохастичних 

моделей 

SOA – Society of Actuaries / Спілка актуаріїв 

SRM – Statistic for Risk Modeling Exam / Іспит зі статистики у моделюванні ризиків 

ST – Models for Stochastic Processes and Statistics Exam / Іспит з моделей стохастичних 

процесів і статистики 

ST9 – Enterprise Risk Management Specialist Technical Exam / Іспит зі спеціалізації 

«ризик-менеджмент підприємства» 

STAM – Short-term Actuarial Mathematics Exam / Іспит з короткострокових 

математичних розрахунків  

VEE – Validationby Education Experience / Підтвердження академічними результатами  

ЗВО – заклад вищої освіти 

КІА (СІА) –Канадський інститут  актуаріїв /Canadian Institute of Actuaries  

ЛСОУ – Ліга страхових організацій України 

МАА / IAA – Міжнародна асоціація актуаріїв/ International Actuarial Assosiation  

НПФ – Недержавний пенсійний фонд 

ТАУ – Товариство актуаріїв України 
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ВСТУП 

Фінансово-економічна криза останніх десятиліть актуалізує вивчення 

проблеми професійної підготовки актуаріїв, які на основі методів страхової й 

фінансової математики, статистики здатні передбачити можливу нестабільність 

ринку і відповідно мінімізувати збитки державних підприємств та бізнесових 

інституцій. Широка сфера застосування актуарних розрахунків, їх незаперечне 

соціально-економічне значення, ключова роль у забезпеченні фінансової 

стабільності як організаційно-економічних систем загальнодержавного масштабу 

(зокрема системи пенсійного забезпечення), так і окремих юридичних осіб 

(страхових компаній, підприємств, банків) потребують екстраполяції досвіду 

професійної підготовки актуаріїв у розвинених країнах світу.  

Окрім того, необхідність вивчення зарубіжного досвіду професійної 

підготовки актуаріїв зумовлюється переходом України на Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (International Financial Reporting Standards) задля її участі на 

міжнародних фінансових і товарних ринках як повноправного члена та залучення 

іноземних інвесторів до проектів економічного розвитку.  

Концептуальні засади професійної підготовки актуаріїв викладено в законодавчих 

і нормативно-правових актах нашої держави: Законах України «Про вищу 

освіту» (2014), «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (2003), 

«Концепції розвитку економічної освіти в Україні» (2003), «Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.» (2012); постановах Кабінету Міністрів 

«Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (2000), «Про 

затвердження методики проведення актуарних розрахунків у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (2004); 

розпорядженнях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та Держфінпослуг «Про затвердження 

Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними 

розрахунками» (2006), «Положення про навчання, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації та складання екзаменів особами, які проводять діяльність на ринках 

фінансових послуг» (2003), «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які 
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можуть займатися актуарними розрахунками» (2005); постанові Правління 

Пенсійного фонду «Про затвердження Порядку проведення актуарних розрахунків у 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» (2005). 

Питання професійної підготовки фахівців з фінансово-економічною та 

бізнесовою освітою у зарубіжних країнах висвітлюються у працях Н. Бабкової-

Пилипенко (2011), А. Найдьонової (2014) (Велика Британія), Г. Товканець (2014) 

(Чехія та Словаччина), Л. Володарської-Золи (2003) (Польща), В. Ільїної (2009), 

Н. Войнаровської (2011), О. Ельбрехт (2010) (США), А. Бичок (2010), Г. Дзюби 

(2015), Л. Отрощенко (2007), Н. Шульги (2014) (Німеччина), І. Яблочнікової (2016) 

(Східна Європа), О. Алієва (2017) (Азербайджан). Особливості організації 

підготовки майбутніх спеціалістів математичного профілю були предметом 

дослідження О. Кучерук (2009), В. Круглика (2009), О. Сушко (2015), 

Н. Северіної (2010) та ін.  

Різні аспекти професійної підготовки фахівців у Канаді вивчаються 

вітчизняними науковцями: особливості організації неперервного навчання 

(Ю. Лавриш (2016)), оцінка якості університетської освіти (К. Істоміна (2015)), 

практичний компонент професійної підготовки (Н. Микитенко (2006)), форми і 

методи підготовки у закладах вищої освіти (О. Ольхович (2008)), розвиток 

дистанційної освіти у навчальних закладах (В. Свідовська (2015)), тенденції 

розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців (І. Бахов (2014)), 

розвиток білінгвальної освіти (Ю. Шийка (2016)), гендерна освіта бакалаврів 

гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах (О. Юр’єва (2013)), 

вища педагогічна освіта (Н. Мукан (2005), Л. Карпинська (2004), В. Погребняк 

(2007)), тенденції інтернаціоналізації змісту університетської освіти 

(А. Чирва (2012)).  

На основі аналізу наукових і документальних джерел виявлено важливі 

напрацювання канадських дослідників щодо особливостей підготовки фахівців з 

актуарної справи, зокрема: переваги актуарного ризик-менеджменту організацій в 

порівнянні з традиційним підходом до управління загрозами (H. Panjer (2008), 

Lemay, O`Connor та Rudolph (1999), S. Seagul (2005) та ін.), функціональні обов’язки 
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актуаріїв (Y. Guérard (2003), Dutil та Kruchinkina (2005), M. Lalani (2009)), 

професійна етика актуарія та відповідальність за її порушення (F. Livsey (2004), 

A. Lacroix (2010), H. Murta (2007)), питання кар’єрного та професійного зростання 

актуаріїв (B. Osenton (2007), Allen та Graham (2011), M. Gabon (1999), J. Bird (2015)), 

реформування та розвиток актуарної освіти (J. Christie (2017), C.Daykin (2005), 

K. Wong (2012), R. Stapleford (2012; 2013)).  

Однак опрацювання джерельної бази дає підстави стверджувати, що вивчення 

системи професійної підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях та в 

університетах Канади не було предметом цілісного наукового пошуку і потребує 

комплексного дослідження.  

Науковий аналіз теорії і практики навчання актуаріїв в Україні дав змогу 

виявити низку суперечностей між: 

- зростанням соціального замовлення на фахівців досліджуваної сфери, що 

пов’язано із переходом України до ринкової економіки, і незадовільним станом 

вітчизняної системи підготовки актуаріїв, незначною кількістю університетів, які 

пропонують відповідні освітні програми, статусом цього профілю підготовки у 

закладах вищої освіти; 

- достатньо потужною законодавчою і нормативно-правовою базою, що є 

відображенням об’єктивних потреб суспільства у підготовці фахівців з актуарної 

справи, і нездатністю вітчизняного ринку праці забезпечити систему українського 

страхування кваліфікованими актуаріями, кількість яких в Україні становить 

близько 40 осіб; 

- об’єктивною потребою виявлення конструктивних ідей зарубіжного досвіду 

професійної підготовки таких фахівців, зокрема у північноамериканських країнах, і 

відсутністю його цілеспрямованого вивчення у вітчизняній науці.   

Актуальність проблеми дослідження, важливість її вивчення для забезпечення 

стабільного й збалансованого функціонування ключових економіко-організаційних 

інститутів нашої держави, а також фінансової безпеки окремих юридичних і 

фізичних осіб, необхідність розв’язання виявлених суперечностей, доцільність 

впровадження канадського досвіду підготовки фахівців з актуарної справи у 
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вітчизняну систему зумовили вибір теми дослідження – «Система підготовки 

актуаріїв у професійних об’єднаннях і в університетах Канади».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

за темою «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (РК 

№ 0017U001070). Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних 

наук України (протокол № 3 від 20 березня 2017 року) та узгоджено рішенням Бюро 

Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології 

(протокол № 3 від 16 травня 2017 року).  

Об’єкт дослідження – система професійної підготовки актуаріїв у Канаді. 

Предмет дослідження – зміст, форми організації і методи професійної 

підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях та університетах Канади.  

Мета дослідження – на основі аналізу теорії і практики здобуття кваліфікації 

актуарія в Канаді виявити особливості професійної підготовки цих фахівців у 

досліджуваній країні й обґрунтувати можливості застосування конструктивних ідей 

канадського досвіду у професійній підготовці актуаріїв в Україні. 

Відповідно до мети сформульовано завдання дослідження:  

1. Вивчити стан досліджуваної проблеми у вітчизняній і зарубіжній 

літературі та проаналізувати основні поняття наукового пошуку. 

2. Проаналізувати законодавчі та нормативно-правові документи з 

професійної підготовки актуаріїв. 

3. Схарактеризувати особливості структурування змісту, форм організації і 

методів навчання актуаріїв в університетах Канади.  

4. Виявити специфіку організації професійної підготовки актуаріїв у 

північноамериканських професійних об’єднаннях CAS, SOA та CIA.  

5. Дослідити сучасний стан професійної підготовки актуаріїв на другому 

циклі освітніх програм університетів в Україні та розробити науково-методичні 
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рекомендації щодо творчого використання конструктивних ідей канадського досвіду у 

підготовці актуаріїв в Україні. 

Концептуальна ідея дослідження. В основу дослідження покладено 

положення щодо професійної підготовки актуаріїв як важливої умови забезпечення 

фінансової стабільності та сталого економічного розвитку Канади, що здійснюється 

на основі міждисциплінарного, випереджувального, професійно-орієнтованого, 

андрагогічного, системного, компетентнісного та діяльнісного підходів відповідно 

до міжнародних стандартів професійної діяльності цих фахівців. Система 

професійної підготовки актуаріїв у Канаді характеризується тенденцією поєднання 

наукового потенціалу університетів й практичної спрямованості підготовки у 

професійних об’єднаннях, що є відображенням сучасних освітніх трендів. 

Канадський досвід є цінним для визначення перспектив модернізації підготовки 

майбутніх фахівців за економіко-математичним профілем в Україні, зокрема може 

слугувати перспективною освітньою моделлю, за якою здійснюватиметься 

професійна підготовка не лише актуаріїв, а й представників інших сучасних 

професій.  

Методологічну основу дослідження становлять: філософські положення 

теорії наукового пізнання, взаємозв’язку і взаємозумовленості явищ; педагогічні ідеї 

щодо випереджувального підходу у розвитку сучасної освіти; діалектичні принципи 

наступності, системності й об’єктивності, соціальної зумовленості, елективності, 

гнучкості, диференціації та індивідуалізації, використання яких уможливило 

об’єктивне вивчення процесу підготовки майбутніх актуаріїв у Канаді.  

Теоретичною основою дослідження стали провідні положення: філософії освіти 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кудін); неперервності й фундаменталізації 

професійної підготовки (С. Гончаренко В. Луговий, Н. Ничкало); концепції інноваційних 

технологій професійної підготовки фахівців (С. Гончаренко, О. Дубасенюк, 

О. Кучерявий, О. Лавріненко. М. Солдатенко. Г. Сотська, Л. Хомич); методології 

порівняльної педагогіки (Н. Авшенюк, Н. Бідюк, Б. Вульфсон, О. Джуринський, 

О. Локшина, О. Матвієнко, О. Огієнко, Н. Пазюра, Л. Пуховська, А. Сбруєва, 

Г. Товкнець); теоретико-методологічні засади освіти дорослих (О. Аніщенко, 
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О. Баніт, І. Литовченко, Л. Лук’янова), теоретичні і методичні засади підготовки 

актуаріїв для вітчизняних та світових страхових ринків (С. Демінський, В. Зубченко, 

М. Масич, О. Окунів, В. Шахов та ін.); а також дослідження канадських учених з 

питань інтегрування професійних об’єднань у систему вищої освіти (М. Ерота 

(M. Eraut), Г. Коула (G. Cole), Л. Харві (L. Harve), С. Мейсон (S. Mason), Р. Вард 

(R. Ward) та ін.) і професійної підготовки актуаріїв (Ю. Картащов, Г. Фалін, 

Т. Міллер (T. Miller), Д. Міллер (D. Miller), Н. Моккіоло (N. Mocciolo), Ф. Сзейбо 

(F. Szabo), У. Вон (W. Kwon) та ін.). 

Для досягнення мети дослідження та реалізації визначених завдань 

використано комплекс таких методів: загальнонаукові: аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення – для вивчення праць зарубіжних і вітчизняних науковців, офіційних і 

нормативно-правових документів); ретроспективний аналіз – для дослідження 

ґенези фаху актуарія, виявлення особливостей модернізації випробувань базового 

рівня в професійних об’єднаннях; конкретно-наукові: категоріальний аналіз – для 

розкриття змісту та уточнення визначень основоположних понять; структурно-

функціональний аналіз – для визначення організаційних, змістових та процесуальних 

особливостей професійної підготовки актуаріїв у Канаді; структурно-логічний 

аналіз – для виокремлення перспективних напрямів розвитку системи підготовки 

канадських та українських актуаріїв; компаративістський аналіз – для виявлення 

спільних та відмінних рис у професійній підготовці актуаріїв в Україні та Канаді); 

емпіричні (бесіда, листування з канадськими колегами); прогностичний – для 

з’ясування можливостей творчого використання інноваційного канадського досвіду 

в Україні. 

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було 

використано 402 джерела, зокрема 295 зарубіжних. Фактологічною основою 

дослідження стали:  

 9 офіційніх документів Міжнародної асоціації актуаріїв – МАА (IAA Education 

Guidelines, Guidelines on Continuing Professional Development, Participation of 

Non-Native English Speakers and New Delegates in the Work of the IAA, Internal 

Regulations, IAA Strategic Plan, тощо) та Міжнародної Асоціації дипломованих 
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актуаріїв з підприємницьких ризиків (Global Enterprise Risk Management 

Designation Recognition Treaty, CERA New Syllabus тощо);  

 22 офіційних документа і аналітичних матеріали Канадського інституту 

актуаріїв (Policy on Conduct and Ethics for Candidates in the CIA Education 

System, Memorandum on University Accreditation Program тощо); 

 53 офіційних документа Спілки актуаріїв (Society of Actuaries, SOA) та Спілки 

актуаріїв з нежиттєвого страхування (Casualty Actuarial Society, CAS); 

 18 законодавчих актів, урядових постанов національного законодавства 

федерального уряду Канади та урядів шести Канадських провінцій (Act 

respecting educational institutions at the university level, The Degree Granting Act, 

Post-Secondary Learning Act, Ministerial Statement on Quality Assurance of 

Degree Education in Canada, Roles and Mandates Policy Framework for Alberta’s 

publicly funded Advanced Education system, A Learning Alberta, Post-secondary 

Education Choice and Excellence Act, University Act, Advanced Education 

Administration Act, The Degree Granting Act, Act respecting educational 

institutions at the university level, An Act to Incorporate the Canadian Institute of 

Actuaries тощо); 

 законодавчі акти Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг; 

 аналітичні, науково-методичні матеріали: освітні програми, навчальні плани, 

статутні документи, підручники, посібники, методичні рекомендації 8 

університетів Канади (University of Calgary; Concordia University; University of 

Manitoba; University of Regina; Simon Fraser University; University of Toronto; 

University of Waterloo; Western University) та ЗВО України, програми 

професійних іспитів за системами CAS (Спілка актуаріїв з нежиттєвого 

страхування) та SOA (Спілка актуаріїв), випробувань Канадського інституту 

актуаріїв; 

 наукові розвідки вітчизняних і зарубіжних дослідників та фахівців-практиків 

(M. Boudreaul, C. Daykin, J. Gabriel, J. Mange, M. Millard, A. Rollo, 
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D. Schugurensky, J. Shepherd та ін.) з проблем професійної підготовки 

актуаріїв; 

 збірники наукових праць, публікації матеріалів із досліджуваної теми у 

вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних виданнях, серед яких: 

«Порівняльно-педагогічні студії», «Порівняльно професійна педагогіка», 

«Економіка та суспільство», «The Actuary», CIA «(e)Bulletin», «Canadian 

Journal of Educational Administration and Policy», «The Actuarial review» тощо; 

 офіційні Веб-сторінки освітніх центрів і навчальних закладів Канади, 

українських педагогічних та фахових порталів та форумів;  

 матеріали наукових фондів Національної наукової бібліотеки імені 

В. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Державної 

науково-педагогічної бібліотеки імені В. Сухомлинського.  

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався упродовж 2015–

2018 рр. й охоплював три етапи.  

На першому (аналітико-пошуковому) етапі (2015–2016 рр.) було обґрунтовано 

актуальність наукової проблеми; розроблено програму і методику наукового 

пошуку; здійснено бібліографічний аналіз та первинну обробку дослідницьких 

матеріалів. 

На другому (науково-емпіричному) етапі (2016–2017 рр.) визначено 

організаційно-педагогічні засади професійної підготовки актуаріїв в університетах 

та професійних об’єднаннях Канади; схарактеризовано особливості змісту, форм 

організації і методів професійної підготовки актуаріїв в Канаді.  

На третьому (узагальнювальному) етапі (2017–2018 рр.); сформульовано 

загальні висновки; розроблено науково-методичні рекомендації щодо використання 

конструктивних ідей канадського досвіду в підготовці актуаріїв в Україні; 

оформлено результати дисертаційного дослідження; визначено напрями подальших 

наукових пошуків.  

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають в тому, що 

вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний порівняльно-

педагогічний аналіз системи професійної підготовки фахівців з актуарної справи в 
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Канаді; систематизовано міжнародні та національні документи і матеріали щодо 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення професійної підготовки 

актуаріїв; схарактеризовано особливості організації освітнього процесу в 

університетах Канади (диверсифікація навчальних планів і програм, єдність 

теоретичного і практичного компонентів, поєднання традиційних та інноваційних 

форм, методів та засобів навчання, комп’ютеризація); виявлено специфіку 

професійної підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях Канади в організації 

навчального процесу (інтеграція діяльності освітніх провайдерів, неперервність 

професійного розвитку актуаріїв, комп’ютеризація навчання); змісті підготовки 

(міждисциплінарність, модульність, диверсифікація, орієнтованість на самостійну 

роботу, практична, етична, управлінська, комунікативна спрямованість); формах і 

методах навчання (інтеграція традиційного та інноваційного, інтерактивність); 

обґрунтовано можливості творчого використання конструктивних ідей канадського 

досвіду в системі вищої освіти України на стратегічному, організаційному та 

змістовому рівнях;  

уточнено зміст понять: «освітня система», «система професійної підготовки 

актуаріїв», «змішана модель навчання», «професійне об’єднання», «асоційоване та 

повне членство у професійному об’єднанні», «кооперативна університетська 

програма»;  

подальшого розвитку набули положення з теорії і практики економіко-

математичної освіти; до наукового обігу введено маловідомі і раніше невідомі 

документи та інші джерела з проблеми змістової, організаційної та процесуальної 

складових реалізації освітнього процесу в Канаді. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробленні і впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти України 

науково-методичних рекомендацій «Професійна підготовка актуаріїв: досвід 

Канади» щодо удосконалення підготовки актуаріїв та перспектив подальшого 

розвитку системи професійного навчання цих фахівців в Україні. Результати 

наукового пошуку, теоретичні висновки та джерельна база дослідження можуть 

бути корисними для викладачів закладів вищої освіти в оновленні навчальних 
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планів і освітніх програм, навчальних курсів з педагогіки, порівняльної педагогіки 

та використані у педагогічних і порівняльних дослідженнях; розробленні навчально-

методичного забезпечення підготовки фахівців з актуарної справи, а також 

актуаріїв-практиків.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Мукачівського 

державного університету (довідка №2681 від 29.12.2017 р.), ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (довідка № 01/18 

від 13.03.2018 р.), Національного авіаційного університету (довідка № 01/18 від 

23.03.2018 р.), Чернігівського національного технологічного університету (довідка 

№ 202/08-509 від 27.03.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

обговорено і схвалено на науково-практичних масових заходах різного рівня, серед 

яких: міжнародні конференції: «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору» (Київ, 2016), «Вища школа: удосконалення 

якості підготовки фахівців» (Київ, 2017, 2018), «АВІА-2017» (Київ, 2017), 

«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації» (Київ, 2017, 2018), «Становлення 

молодого фахівця: сучасні тенденції» (Краматорськ, 2017), «Освіта та формування 

конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (Мукачеве, 2017), 

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній 

освіті» (Кропивницький, 2017 – 2018), «Трансформації в українській освіті і 

наукових дослідженнях: світовий контекст» (Умань, 2017), «Science and society» 

(Canada, 2017), «Актуальные научные исследования в современном мире» 

(Переяслав-Хмельницький, 2017); міжнародні читання: «Челпанівські психолого-

педагогічні читання» (Київ, 2017); всеукраїнська конференція «Проблеми навігації і 

управління рухом» (Київ, 2017); науково-методичні семінари «Розвиток 

порівняльно-професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних 

процесів» (Київ-Хмельницький, 2017, 2018); «Комунікація в мережевому 

суспільстві: роль іноземних мов» (Київ, 2018); конференція студентів та молодих 

вчених: «Наукові дослідження у 2018 році» (Краматорськ, 2018), звітні конференції 
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Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

(Київ, 2016–2018). 

Особистий внесок здобувача. У колективній монографії (Фурсенко, 2017e). 

здобувачем підготовлено розділ «Особливості системи пенсійного забезпечення та 

роль актуаріїв у її функціонуванні: досвід Канади та українські реалії», у якому 

проаналізовано сучасний стан пенсійної системи України, виокремлено основні 

проблеми та можливості використання канадської практики для їх вирішення, 

зокрема щодо реалізації функціональних обов’язків актуаріїв як механізму 

забезпечення збалансованості вітчизняного інституту забезпечення пенсійних 

виплат.  

Публікації. Основні результати дослідження було висвітлено у 24 публікаціях 

(23 – одноосібні), з-поміж яких: 1 колективна монографія; 1 методичні рекомендації; 

7 статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 2 – у виданнях 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз); 15 публікацій у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел (усього 402 найменування, з них 295 – 

зарубіжних видань) та 23 додатків (на 133 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

складає 400 сторінки, з них – 212 сторінок основного тексту 

.
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РОЗДІЛ 1. 

ПІДГОТОВКА АКТУАРІЇВ У КАНАДІ ЯК ПРОБЛЕМА 

ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

У першому розділі дисертації схарактеризовано основні пріоритети 

професійної підготовки фахівців у ХХІ ст.; визначено основоположні поняття 

дослідження; визначено особливості професійної діяльності актуаріїв, зокрема у 

Канаді; з’ясовано основні моделі та напрями професійної підготовки за актуарним 

профілем; проаналізовано національні та міжнародні стандарти, що регулюють 

підготовку актуаріїв у Канаді та світі. 

 

1.1. Розвиток систем професійної підготовки фахівців у 

постіндустріальному суспільстві 

Здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців за будь-яким напрямом 

відбувається шляхом формалізованого та стандартизованого процесу навчання, що 

реалізується завдяки наявності ряду компонентів, які представляють освітню 

систему. На сьогодні наявна значна кількість визначень поняття «освітня система». 

Розглянемо різні дефініції цього терміну згідно з поглядами зарубіжних та 

українських науковців. 

Так, педагогічний словник тлумачить це поняття як комплекс, який складають 

освітні стратегії, педагогічні та дидактичні технології або моделі навчання 

(Современный образовательный процесс, основные понятия и термины, 2018). У 

педагогічному словнику за авторством Галини та Олексія Коджаспірових(2000) 

подано визначення освітньої системи як сукупності взаємодіючих та пов’язаних між 

собою освітніх програм та державних освітніх стандартів різного рівня та 

спрямованості; мережі освітніх установ, котрі відрізняються за організаційно-

правовими формами, типами та видами і втілюють зазначені стандарти; системи 

управлінських органів та відомчих установ, підприємств та організацій (c. 87). 

В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя система освіти  

тлумачитьсяяк сукупність «навчальних  закладів,  наукових,  науково-методичних і 
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методичних  установ,  науково-виробничих підприємств, державних і місцевих 

органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти» (Кремень 

&Савченко, 2008, с. 818). 

У дослідженнях китайських науковців (Li, Zheng,&Yu, 2018) освітня система 

розглядається як комплексне утворення, що складається з освітніх установ усіх 

типів та освітніх стандартів, що регулюють їх діяльність (c. 15).  

Професор університету Торонто Даніель Шугуренський (Daniel Schugurensky) 

(2002) пропонує більш вузьке визначення, аналізуючи як систему освітній процес, 

який характеризується динамічною взаємозалежністю чотирьох ключових 

компонентів: викладач, ті, хто навчаються, предмет вивчення та методи.  

На особливу увагу заслуговують розвідки професора, дослідника з проблем 

порівняльної педагогіки Північно-Західного університету в Південній Африці 

Сі. Волхантера (Wolhuter, Mugo,& Steyn, 2002), який освітню систему розглядає 

якзапланований та організований процес навчання для задоволення освітніх потреб 

певної цільової аудиторії на певній території. Науковець виділяє декілька рівнів 

освітніх систем: національний, котрий складають державні установи, що виконують 

освітні функції щодо населення всієї країни, та «нішовий», на позначення якого 

дослідник використовує термін «mini-education system», функціонування якого 

орієнтоване на окремий сегмент населення. До останнього також належать приватні 

освітні заклади, що забезпечують еквівалентні державним установам освітні послуги 

та підготовку, що задовольняє додаткові потреби суб’єктів освіти. 

Елементами, що забезпечують функціонування освітньої системи, є освітня 

політика (місія, візія, мета, цілі завдання та нормативно-правове регулювання 

здійснення освітньої підготовки), адміністративний механізм (відповідальний за 

розроблення, прийняття та впровадження освітньої політики; підтримку зворотного 

зв’язку з цільовою аудиторією; здійснення фінансування освіти), власне освітні 

заклади, які на національному рівні забезпечують ступеневість та наступність 

освітнього процесу. Так, в України це дошкільна, загальна середня освіта, 

професійна,фахова вища освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта та 

післядипломна освіта. У цю категорії також входять нормативні документи освітніх 
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установ – навчальні плани та програми; учасники освітнього процесу – ті, що 

навчаються та викладацький склад; матеріально-технічна база. Останнім 

компонентом єдопоміжні служби, зокрема шкільний транспорт, забезпечення 

гуртожитками студентів тощо, що є другорядним, проте достатньо важливим 

аспектом функціонування освітньої системи (Wolhuter et al., 2002).  

Оскільки освітня система є відображення потреб суспільства, що постійно 

розвивається, то вона не є сталою, характеризуючись постійними тенденціями 

реформування та модернізації. На думку Сі. Волхантера (2002), основними 

факторами, що є джерелом змін, виступають насамперед економічні (чим вищий 

рівень економічного розвитку, тим вища якість надання освітніх послуг та масовість 

освітньої підготовки). Освіта – це галузь суспільного буття, що потребує 

фінансування. Так, у звіті ЮНЕСКО «Освіта для всіх» (2012) зазначається, що у 

2010 р.близько 4.9% світового ВВП витрачалось саме на освіту (c. 141). Крім того, 

стан економіки також впливає на формування соціального замовлення на фахівців 

певного профілю (Булаева & Исаева, 2012). Проте, на нашу думку, найголовнішим є 

те, що на сьогодні пріоритетним повинно поставати питання, чи система освіти 

забезпечує підростаюче покоління достатнім спектром знань та компетентностей 

для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці у ХХІ ст. 

З-поміж вагомих чинників реформаційних змін в освітній системі є 

соціокультурні (мовний фактор, рівень культурного розвитку суспільства, 

врахування національних особливостей);політичні (ступінь централізації та 

державного регулювання освіти,зміни);кліматичні та географічні (вплив суворих 

кліматичних умов на вік, з якого учні зобов’язані отримувати початкову освіту, 

графік навчально-виховного процесу); релігійні (домінування церкви у наданні 

освітніх послуг в епоху Середньовіччя; питання доступності освіти для кожного, 

незалежно від гендерного фактору, що є проблемою у мусульманських країнах); 

історичні (епоха колоніалізму, зміна адміністративно-територіального устрою) 

(Wolhuter et al., 2002).  

Доцільно доповнити перелік важливих чинників такими, як: науково-

технічний прогрес, що впливає на модернізацію не лише змісту навчання, а й на 
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форми та методи організації цього процесу; глобалізаційні процеси, що 

відбуваються на економічному, соціокультурному рівнях, зокрема в освітній сфері; 

трансформація національних стандартів відповідно до світових вимог.  

Оскільки основним провайдером високоякісної професійної підготовки 

виступає передусім саме вища освіта, сконцентруємо увагу на аналізі особливостей 

її модернізації у ХХІ ст.  

На нашу думку, необхідно насамперед узагальнити сутність поняття «вища 

освіта». Так, Закон України «Про вищу освіту» (2014)  визначає її як сукупність 

систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, 

що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти. 

Зауважимо,що поняття вищої освіти на законодавчому рівні відображає здебільшого 

результативні показники – те, що має забезпечити вища освіта «на виході». Аналіз 

педагогічних ресурсів дозволив з’ясувати, щонаявні інші дефініції вищої освіти, 

зокрема як:  сукупності вищих навчальних закладів;певного освітнього рівня (рівня 

знань та кваліфікації), який досягається особою (індивідуумом) у процесі 

пізнавальної та навчально-практичної діяльності («фахівець з вищою освітою»); 

виду економічної діяльності (галузь економіки);специфічної системи, що в 

постіндустріальному суспільстві виступає як один з ключових джерел (чинників) 

економічного зростання (Бебко, 2017, с. 87).  

У Ст. 11 Закону України «Про вищу освіту» (2014) визначено складові 

компоненти системи вищої освіти (вищі навчальні заклади всіх форм власності; 

рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; галузі знань і спеціальності; освітні та 

наукові програми; стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти; органи, 

що здійснюють управління у сфері вищої освіти; учасники освітнього процесу).  

Таким чином, систему вищої освіти можна розглядати як комплекс 

компонентів, на який здійснюють вплив зовнішні та внутрішні чинники, що 

зумовлюють трансформацію цього комплексу.   
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Сучасні тенденції трансформації освітніх систем були предметом наукових 

досліджень багатьох українських науковців: В. Андрущенка (2012), Н. Авшенюк та 

В. Кудіна (2011),Т. Десятова (2014), О. Дубасенюк (2014), О. Глузмана (2013), 

В. Кременя (2008), Г. Товканець (2014), О. Огієнко (2008), С. Сисоєвої (2009) та ін. 

Як засвідчив аналіз наукової літератури, основним світовим трендом 

виступаємасовий характер освіти. Так, за даними Головного управління статистики 

(2017), якщо у 1998-1999 н.р. кількість студентів в Україні становила 262,5 тис. осіб, 

то показник 2016-2017 н.р. – 376 тис. Різниця становить 30 %. З-поміж інших 

світових тенденцій виокремимо такі, як:динамічність (освітня система не є 

ізольованою, закритою структурою, їй властива сприйнятливість до трансформацій 

та модернізації);орієнтованість на формування практичних знань, умінь та навичок, 

її комерціалізація (перетворення освітньої підготовки на своєрідній товар, від 

успішності оволодіння яким залежить вартість, за яку працівник зможе «продати» 

себе на ринку праці); нівелювання класичної академічної освіти, що покликана 

сприяти культурному розвитку особистості;запровадження концепції освіти 

впродовж життя як вимоги часу. Вища освіта покликана сформувати у студентів 

здатність до самоосвіти, адже навчити всього на 10-20 років наперед в умовах 

інформаційного суспільства неможливо. Іншими тенденціями розвитку освітніх 

систем у світі єналагодження міждисциплінарних зв’язків, диверсифікованість та 

інтернаціоналізація освіти (відкриття нових напрямів підготовки, що відповідають 

потребам ринку, посилення міжнародної співпраці);спрямованість на науково-

дослідницьку діяльність, що матиме цінність для розвитку суспільства та 

економіки;залучення в освітній процес інформаційно-комунікативних технологій та 

перехідна дистанційну форму освіти(Єрмаченко & Диреховська, 2017, с. 519-521). 

Враховуючи той факт, що сучасний етап суспільства номінується як епоха 

постіндустріального суспільства, а модель вітчизняної освітньої системи запозичена 

з європейського зразка та створена в умовах духовних цінностей Просвітництва та 

економічної ситуації промислової революції, що породжує певні суперечності. Так, 

у суспільстві міцно закріпився стереотип, що якщо особа успішно навчається, 

оволодіває певним масивом інформаціїнасамперед в умовах університетської освіти, 
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отримує диплом, то останнє стане гарантією успішного переходу в категорію 

економічно активного населення та буде запорукою гідного матеріального 

становища. На жаль, на сьогодні це не відповідає дійсності.  

Нині проблема професійної університетської підготовки полягає у тому, що 

часто ЗВО не в змозі оперативно реагувати на зміни в економіці та не виконують 

завдання передбачення того, які знання знадобляться особі у майбутньому для 

виконання професійних обов’язків і, відповідно, не здійснюють підготовки 

студентів до побудови їх кар’єри.  

Важливою освітньою тенденцію є трансформація змісту вищої освіти. 

Істотній модернізації підлягає зміст вищої школи не лише через ринкові механізми 

впливу, але й через необхідність відродження інтеграції середньої та вищої ланок 

освіти. Іншим важелем регулювання змісту вищої освіти є безпосередні її 

споживачі – роботодавці, які прагнуть глибинної практичноїспрямованості освіти, 

вимагають від фахівціветичного виховання, проблемно-модульногомислення та 

вміння самостійно вчитися, тим самимшвидко реагувати на мінливість оточення.У 

зв’язку з цим багато університетів світупереглянули складові компоненти 

навчального, спеціально-предметного та професійного блоків підготовки студентів. 

Безумовно,в пріоритеті залишаються спеціалізація студента, його практична 

підготовка (Єрмаченко & Дериховська, 2017, с. 521-522).  

На сьогоднів умовах стрімкого науково-технічного розвитку, упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до програми модернізації 

Європейської системи вищої освіти (2011) вимогами до ефективності освітньої 

діяльності університетів та підготовки особи до здійснення трудової діяльності 

є:стимулювання розвитку підприємницьких, творчих здібностей та здатності до 

самостійного прийняття рішень під час вивчення усіх дисциплін і на всіх рівнях 

підготовки;залучення роботодавців та представників ринку праці для розробки 

навчальних програм як фахівців з поточних тенденцій та потреб у тій чи іншій 

галузях економіки; формування так званого трикутника знань «наука–освіта–

бізнес», в якому інноваційні технології інтегруються в освітній процес, стаючи 

засобом та предметом навчання, що матиме наслідком застосування передових 
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знань та технологій для вирішення конкретних робочих завдань в умовах реального 

бізнес-середовища; позиціонування університетів як бази для відкриття стартапів та 

спін-офів; посилення використання інформаційних технологій в освітньому процесі, 

що сприятиме підвищенню мобільності навчального процесу та контролю за рівнем 

навчальних досягнень, впровадження елементів  дистанційної освіти (c. 6-12). 

Таким чином, перед класичною університетською освітою на початку ХХІ ст. 

постають нові завдання, що потребують співпраці з зовнішніми консультантами, 

відповідними галузями народного господарства та професійними об’єднаннями. В 

контексті нашого дослідження зосередимо особливу увагу на останніх.  

Словник бізнес-термінів (2018) трактує поняття «професійне об’єднання» як 

галузеву асоціацію у межах професії, що посвідчує успішне виконання своїх вимог і 

на підставі цього здійснює сертифікацію, надаючи певний статус, зокрема: 

дипломований бухгалтер (Chartered Accountant), повірений у суді (Attorney at Law) 

тощо. Зазначається також, що професійні об’єднання зазвичай розробляють Кодекс 

професійної етики та мають монополію на формальну освіту своїх представників, їх 

ліцензування та набуття статусу.  

За твердженням британських науковців М. Ерота (Eraut, M.) та Г. Коул 

(G. Cole), професійне об’єднання можна визначити як формально визнану 

організацію, що має свій статут чи хартію та поширює власну юрисдикцію на 

функціонування всієї професії чи окремого аспекту професійної діяльності. При 

цьому певні види членства в організації набуваються шляхом складання ряду іспитів 

та наявності відповідності вимогам щодо здійснення професійної діяльності (Harvey, 

Mason, & Ward, 2014, c. 8).   

Варто зауважити, що хоча тісна співпраця з професійними об’єднаннями є 

новим явищем для профільної професійної підготовки вітчизняних фахівців та 

представників більшості світових професій, значна їх роль у професійній освіті ряду 

фахівців у світі закріпилась вже давно. 

Спробуємо узагальнити типи та функції професійних об’єднань у системі 

вищої освіти на основі аналізу світового досвіду. Вивчення наукових джерел дало 

підстави визначити такі їх основні завдання (при цьому з поданого 
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перелікуоб’єднання  може виконувати як всі, так і окремі функції): визначення рівня 

підготовки та кваліфікації для вступу до професії;здійснення оцінки знань, умінь та 

навичок майбутніх фахівців;забезпечення та моніторинг відповідності освітніх 

установ-провайдерів професійних освітніх послуг встановленим 

стандартам;визначення норм підвищення кваліфікації та здійснення подальшої 

професійної діяльності.  

За критерієм обов’язковості для вступу до професії членство у професійному 

об’єднанні поділяється на обов’язкове та необов’язкове, що є лише додатковою 

конкурентною перевагою. Так, на прикладі Об’єднаного Королівства перше має 

місце у випадку з солісіторами (категорія адвокатів, що здійснюють підготовку 

судових матеріалів), друге – у випадку з електротехніками (Harvey et al., 2014, c. 9).  

Крім того, відмінним виступає і ступінь співпраці професійних об’єднань з 

ЗВО щодо структурування змісту навчання. Так, у ряді випадків професійні 

об’єднання розробляють програму та навчальні курси, а заклади вищої освіти, 

будучи схваленими останніми, лише здійснюють викладання на основі розроблених 

матеріалів. Це має місце у випадку з Інститутом дипломованих банкірів у 

Великобританії (Chartered Institute of Bankers). Інші професійні об’єднання надають 

більший ступінь автономності профільним ЗВО. Так, Освітній комітет Генеральної 

медичної ради (GeneralMedicalCouncil) розробив рекомендації з неповної вищої 

медичної освіти (Recommendations on Undergraduate Medical Education), що певним 

чином регулює загальну форму та зміст навчальних програм, однак кожна освітня 

установа створює відповідний власний документ, зобов’язуючись лише узгоджувати 

зміни у навчальних програмах з відповідним комітетом. Також існує значна 

кількість професійних об’єднань, які не укладають власні навчальні програми, однак 

кваліфікаційні вимоги об’єднання вимагають, що для отримання членства в 

організації, передбачається сформованість певних компетенцій. Такий підхід 

спостерігаємо у випадку з Інститутом дипломованих дизайнерів Великої Британії 

(Chartered Society of Designers). (Harvey et al., 2014, c. 24-26). 

Також варто зазначити, що участь професійних об’єднань у формуванні 

організаційних та змістових засад підготовки фахівців у ЗВО не завжди сприймалась 
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громадськістю позитивно. Так, у 1995-1996 рр. Радою з питань освіти Австралії був 

проведений аналіз на предмет підтвердження чи спростування факту занадто 

жорсткого контролю вищих навчальних закладів з боку професійних об’єднань, що, 

за твердженням академічної спільноти, було несприятливим фактором для 

університетської освітньої підготовки, оскільки стримувало інновації, 

інтелектуальний розвиток студентів та використання дослідницьких можливостей 

ЗВО. Результати проведеного моніторингу (1996) засвідчили безпідставність таких 

тверджень. Крім того, у звіті йшлося про те, що механізм акредитації 

університетських курсів професійними об’єднаннями повинен визнавати 

внутрішньо університетські механізми забезпечення якості освітнього процесу та 

концентруватисяпереважно на результаті проходження тих чи інших курсів більш 

предметно, ніж на детальній специфікації методології, засобів та форм, з 

використанням яких такі досягнення стали можливими.  

На нашу думку, достатньо обґрунтованими є принципи співпраці ЗВО та 

професійних об’єднань, розроблені Австралійською агенцією з питань 

стандартизації та якості вищої освіти (TEQSA–  The Tertiary Education Quality and 

Standards Agency)(2017) – державним регуляторним органом, що діє на сьогодні. 

Напрями співпраці передбачають:розроблення сучасного підходу до процедури і 

вимог щодо здійснення акредитації курсів;співпрацю з професійними об’єднаннями 

у якості експертного консультанта;запровадження відкритої інформаційної 

політики, що сприятиме обізнаності останніх з питань нормативно-правових та 

регуляторних змін та слугуватиме захисту інтересів студентів та ЗВО; налагодження 

діалогу з професійними об’єднаннями; сприяння приведенню результатів навчання 

фахівців у відповідність до національної рамки кваліфікацій.  

Австралійська агенція підписала меморандум про співпрацю з рядом 

професійних об’єднань у галузі освіти, медичного обслуговування та промисловості. 

Тому діяльність університетів в цій країні зазнає оцінювання з боку як професійних, 

так і державних регуляторних органів. 

Отже, в сучасних умовах посилення вимог до професійної підготовки, 

компетенцій фахівців освітні системи мають змінюватися з метою забезпечення 
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високого рівня якості освіти. Вагомою трансформаційною зміною в освітніх 

системах є взаємодія закладів вищої освіти з професійними об’єднаннями з 

урахуванням домінуючої ролі останніх у процесі запровадження освітніх стандартів, 

норм професійної етики, структурування змісту навчання.  

Зауважимо, що роль професійних об’єднань у системі вищої освіти Канади 

можна розглядати як унікальну практику. На основі проаналізованих трендів 

реформування освітніх систем канадський досвід підготовки актуаріїв, що є 

предметом нашого дослідження, єцінним саме тому, що трансформаційні зміни 

системи підготовки кваліфікованих актуаріїв стосуються визнання 

університетського навчання важливим компонентом системи підготовки фахівців з 

актуарної справи. Йдеться про делегування частини повноважень професійного 

об’єднання, зокрема Канадського інституту актуаріїв (КІА), університетам. При 

цьому встановлення освітніх та кваліфікаційних стандартів є виключно 

прерогативою місцевого професійного об’єднання. Змістові, процесуальні та 

організаційно-педагогічні аспекти набуття статусу кваліфікованого актуарія будуть 

проаналізовані нами у подальших підрозділах дисертаційної роботи.  

 

1.2. Особливості професійної діяльності актуаріїв у Канаді та світі 

Враховуючи той факт, що професія актуарія в Україні є новою, відповідно 

підготовка таких фахівців є перспективним напрямом освітніх трансформацій. Саме 

томудоцільно визначити основні професійні функції спеціалістів цього фаху, 

схарактеризувати особливості їхньої професійної діяльності. 

За визначенням українських науковців Т. Говорушко та В. Стецюка (2014), 

актуарій – спеціаліст з оцінки ризиків, фінансовий аналітик і консультант у сфері 

страхування;офіційно уповноважена особа, яка має відповідну фахову підготовкута 

обчислює страхові тарифи. На актуарія покладається відповідальність за те, 

щобстрахові фонди були достатніми на той момент, коли страховику доведеться 

виконувати свої зобов’язання за договорами страхування (с. 59). Науковці також 

зазначають, що «актуарії – це багатосторонні стратеги-аналітики, добре вишколені в 

теорії і застосуванні таких галузей науки, як математика, статистика, економіка, 
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теорія ймовірностей і фінанси. Їх називають фінансовими архітекторами і 

соціальними математиками,тому що виняткове поєднання їх аналітичних і 

бізнесових навичок використовується у цілому світі для розв’язання зростаючих 

фінансових і соціальних проблем (с. 59). 

Альтернативні визначення терміну «актуарій», представлені у вітчизняних та 

зарубіжних джерелах, наводимо у додатку А 1.Проаналізувавши наведені дефініції, 

можна зробити висновок, що актуарії – це фахівці у галузі прикладної математики, 

що мають знання та вміння для вимірювання ризиків у грошовій формі та 

здійснення математично обґрунтованих прогнозів у важливих галузях народного 

господарства: страхуванні, пенсійному забезпеченні, ризик-менеджменті 

підприємства, банківській та інвестиційній сферах тощо.  

На сучасному етапі актуаріями називають тих, хто пройшов університетську 

чи іншу підготовку, є членом певної національної організації актуаріїв. Ці 

організації у всіх країнах, як правило, сконцентровані виключно на професійній 

діяльності та організовані за принципом індивідуального членства. Завдяки таким 

рисам, вони мають високе суспільне визнання фактично по всьому світу.  

Цікавим є той факт, що точне походження терміну «актуарій» до сьогодні не 

встановлено. Існує думка, що зазначене поняття походить від латинського слова 

«actuarius» – клерк, реєстратор. Крім того, у своєму первинному значенні професія 

актуарія не мала нічого спільного з сучасними функціями. Так, у Стародавньому 

Римі актуаріями називали людей, які здійснювали записи рішень Сенату та щоденно 

вели записи дебатів.  

Схоже значення професія зберегла і на теренах колишньої Російської імперії. 

Так, за трактуванням, поданим в енциклопедичному словнику (2015), актуарій – це 

судовий писар, котрий заносить в реєстр акти,що подаються до суду, поруч з власне 

їх написанням. У Росії така особа називалась «подьячий». Петро Великий, 

створюючи канцелярії колегій, в загальному для них генеральному регламенті 

1220 р. (№ 3534) ввів посаду актуаріуса, в обов’язки якого входила, за сучасною 

термінологією, робота з кореспонденцією та забезпечення канцелярським 
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приладдям й іншими речами,тобто підтримка життєдіяльності зазначених установ 

шляхом здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення. 

Щодо бізнесу термін «актуарій» було вперше вжито у 1762 р., коли у Лондоні 

була сформована Спілка справедливого страхування життя і виживання. В 

документах зазначеної організації було прописано, що основну посадову особу 

Спілки слід називати актуарієм. Головою групи, яка заснувала Спілку,було обрано 

Едуарда Роу Мореса, який був прихильним до латині. Одним із головних обов’язків 

зазначеної посадової особи була реєстрація контрактів, які укладалися Спілкою. 

Тому очевидним є те, що функції актуаріїв були дещо схожими на функції їх колег, 

відповідальних за здійснення записів рішень Сенату у Римі (Масич, 2005).   

На перших етапах існування Спілки посада актуарія за спектром обов’язків, 

що на них покладались, була більше подібна на посаду секретаря компанії, який був 

відповідальний за протоколи засідань, накази Ради директорів і загальних зборів 

Спілки, а також був зобов’язаний вести бухгалтерські книги: облік надходжень та 

витрат. У 1775 р. на цю посаду призначили математика Вільяма Моргана, 

якийузагальнив свої повноваження до вирахування прийнятних ставок страхових 

внесків і забезпечення надійності фінансових операцій згаданої установи. З того 

часу назва «актуарій» вживалась на позначення осіб, які здійснювали ці фінансово-

математичні операції (Масич, 2005).  

У законодавчих актах Великобританії термін «актуарій» було вперше 

використано у 1819 р. (Масич, 2005). Стрімкий розвиток професії призвів до 

необхідності створення професійних об’єднань цих фахівців. Таким чином 

з’явились Інститут актуаріїв у Лондоні у 1848 р. та факультет актуаріїв у Единбурзі 

у 1856 р. (Негрей & Жубрид, 2013, с. 144). Головними завданнями, що ставилися 

перед ними, було сприяння у розвитку теорії та практики актуарної справи, 

покращення інформаційного забезпечення актуаріїв, включаючи також і статистичні 

дані як компонент актуарних розрахунків. Саме тоді виникає й усвідомлення 

важливості актів про страхування, пенсійного забезпечення, які б регулювали та 

впорядковували зазначену сферу суспільних відносин.  
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Основи теорії актуарних розрахунків були закладені у XVII ст. У 1662 р. була 

опублікована робота англійського вченого Д. Граунта –«Природні і політичні 

спостереження, зроблені над бюлетенем смерті». Він перший опрацював дані про 

смертність людей і побудував таблиці смертності – математичні моделі, що 

показують число осіб в межах зазначеної групи (чоловіків, жінок, працівників 

певної професії тощо), починаючи з певного віку, які, як передбачалося, будуть живі 

після досягнення пенсії. Одночасно голландський учений Ян де Вітт опублікував 

роботу про тарифи з страхування довічної ренти, де виклав метод обчислення 

страхових премій залежно від віку застрахованого і норми зростання грошей. 

Подальшого розвитку теорія актуарних розрахунків набула у роботах англійського 

астронома і математика Е. Галлея. Форма таблиць, яку він запропонував, 

застосовується дотепер, а на методику, що розробив Е. Галлей, опираються сучасні 

прийоми розрахунків тарифів із страхування життя і пенсій. На теперішній час у 

теорії актуарних розрахунків застосовуються новітні досягнення математики і 

статистики (Івасечко, 2013, с. 213). 

Традиційно актуарії відігравали головну роль у страхуванні життя. 

Комбінування модельованої смертності та вірогідностей виживання на основі 

прийомів фінансової математики було основою розвитку професії на ранніх етапах. 

Необхідно зауважити, що діяльність актуаріїв здійснила певний вплив на 

становлення демографічної статистики, особливо на вимір смертності та розробку 

згаданих вище таблиць, що застосовуються для визначення величини суми страхової 

премії для індивідуального полісу зі страхування життя. 

У більш пізній період актуарії почали брати участь і у страхуванні, не 

пов’язаному зі страхуванням життя (страхування майна, відповідальності перед 

третіми особами, нещасних випадків, тимчасової непрацездатності тощо). Актуарна 

робота у цих сферах характеризується необхідністю застосування більш складної 

математики та статистики через домінування чинника випадковості та 

невизначеності. 

Досліджуючи проблему особливостей підготовки актуаріїв у Канаді та 

Україні, на нашу думку, на особливу увагу заслуговує інший важливий аспект. Так, 
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серед громадськості діяльність актуаріїв у страхових компаніях зазвичай 

асоціюється зі спеціалістами, які здійснюють управління ризиками та забезпечують 

страхове посередництво. Такі твердження є хибними. Коротко зупинимосяна 

обґрунтуванні цієї тези. 

Як в Канаді, так і в Україні, діяльність страхового посередництва реалізується 

страховими агентами та страховими брокерами, головна відмінність між якими 

полягає у тому, що вони мають різний правовий статус. Так, страховий агент діє 

виключно від імені страховика, представляючи його інтереси, за дорученням 

страхової організації. Логічним є те, що відповідальність за діяльність страхових 

агентів повністю лежить на страховику, тому, зокрема, якщо агент свідомо ввів 

страхувальника в оману, надавши неправдиву інформацію, результатом чого стало 

укладання договору страхування, страхувальник має право оскаржити правомірність 

такої угоди у суді. Слід також зауважити, що агентами можуть виступати не лише 

фізичні особи, а й юридичні: туристичні фірми, банки, автосалони тощо (Габидулин, 

2006).  

Страховий брокер діє від власного імені за дорученням страхувальника, 

забезпечуючи розширення клієнтської бази страховика, та бере на себе ряд 

організаційно-правових процедур угоди. Тому діяльність страхового брокера 

переважно задовольняє інтереси як страховика, так і страхувальника. Саме тому, 

перебуваючи цілком у правовому полі, страховий брокер може отримувати 

комісійні як від клієнта, так і від страхової організації(Габидулин, 2006). 

Враховуємо той факт, що головна мета будь-якої страхової компанії – 

максимізувати прибуток, що можливо й відносно легко зробити, маніпулюючи 

юридичними тонкощами укладання страхових договорів (якщо вірогідність 

отримання клієнтом страхової суми буде мінімальною, аніж намагаючись привабити 

новий сегмент ринку за рахунок якості виконання зобов’язань). Тому важливість 

страхових брокерів як незалежних консультантів-експертів є беззаперечною, адже, 

по суті, лише вони можуть об’єктивно проаналізувати стратегію роботи страхових 

організацій і у разі систематичного невиконання страховиком своїх зобов’язань 

убезпечити своїх клієнтів від співпраці з такою компанією. У такий спосіб 
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підтримується конкуренція між страховими компаніями, відбувається 

стимулювання надання якісного страхового продукту та забезпечується 

відповідність страхової пропозиції попиту на страхові послуги, так як брокер завжди 

перебуває ближче до споживачів, несучи відповідальність за свої висновки та 

рекомендації, знаючи їх потреби, на основі яких формуються вимоги до страховиків.  

З іншого боку, на страховому ринку в цілому та на українському зокрема 

прийнято вирізняти ряд спеціалістів, діяльність яких спрямована на власне 

формування продукту страхових організацій – здійснення страхової діяльності та 

забезпечення страхового захисту, тобто майнових інтересів юридичних та фізичних 

осіб у разі настання страхових випадків за рахунок фондів, сформованих на основі їх 

внесків. Враховуючи, що такі фахівці виконують ряд важливих функцій: 

аудиторську, фінансову, валютну, кредитно-банківську, нотаріальну; юридичну, 

біржову і водночас інформаційно-консультативну та рекламну, неберучи при цьому 

безпосередньої участі в укладанні та обслуговуванні страхових договорів, їх внесок 

у якість надання страхових послуг є визначальним чинником 

конкурентоспроможності страхової компанії та вирішальним фактором для 

прийняття споживчих рішень з боку клієнтів. Саме тому загальноприйнятим є 

номінування таких фахівців як непрямих страхових посередників. У цю групу 

входять: аджайстери, диспашери, аварійні комісари, сюрвейтери та актуарії.  

Щоб уникнути плутанини між обов’язками цих спеціалістів, доцільно 

здійснити короткий огляд професійних функцій цих фахівців, що подано у додатку 

А 2. На основі опрацювання джерельної бази з’ясовано, що актуарії працюють з 

однорідними статистичними вибірками, ефективними у масових видах 

страхування,водночас решта зазначених спеціалістів безпосередньо залучаються до 

оцінки конкретних страхових випадків та індивідуального страхування. 

Важливе значення має робота актуаріїв й у пенсійній сфері. Так, перший рівень 

пенсійного забезпечення, що формується у Канаді згідно з Програмою пенсії за 

віком та Канадським пенсійним планом, підлягає обов’язковій актуарній оцінці. 

Перша програма діє з 1988 р. (останній актуарний звіт 2015 р. був 14-м в історії 

Канади) (Office of Superintendent of Financial Institutions, 2017), а друга  – з 
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1964 р.(актуарний звіт з цієї програми, підготовлений за даними 2015 р., був 27-м) 

(Office of Superintendent of Financial Institutions, 2018). Така оцінка згідно з нормами 

канадського законодавства, зокрема відповідно до Акту з регулювання подання 

звітності з державного пенсійного забезпечення (1986) (the Public Pensions Reporting 

Act), повинна здійснюватись щонайменш раз на три роки.  

В Україні ж створення системи актуарних розрахунків, пов’язаних з пенсійним 

забезпеченням, відбулось лише 16 грудня 2004 р., коли Кабінетом Міністрів України 

було прийнято постанову №1677 «Про затвердження методики проведення 

актуарних розрахунків у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування» (2004). 18 липня 2005 р. Правлінням Пенсійного фонду прийнято 

Постанову «Про затвердження Порядку проведення актуарних розрахунків у 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» (2005), згідно з 

яким проведення актуарних розрахунків та розроблення програмного забезпечення  

здійснюється відділом актуарних розрахунків Державного підприємства 

«Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України».  

У Канаді успішно функціонує також і другий, накопичувальний рівень системи 

пенсійних виплат. Його складають два типи пенсійних планів: з фіксованими 

виплатами та з фіксованими внесками. В умовах плану з фіксованими виплатами 

завдання актуарія полягає у тому, щоб розрахувати, чи достатньою буде сума 

внесків у фонд для виплати обіцяної пенсії в майбутньому та чи необхідно 

збільшити їх розмір, якщо кошти фонду будуть у дефіциті або зменшити їх, якщо 

буде спостерігатись надлишок, тобто у вирахуванні розрахункової вартості 

(commuted value) – розрахунку поточної вартості майбутніх виплат на основі певної 

відсоткової ставки. В умовах схеми з фіксованими внесками експертна консультація 

актуарія необхідна тоді, коли потрібно визначити розмір пенсійних виплат у 

майбутньому на основі внесків, що здійснюються на сьогодні, оцінити зміни 

розмірів внесків у перспективі та визначити дохідність інвестицій. Запровадження 

накопичувальної пенсійної системи в Україні, що є пріоритетним для нашої 

держави, зумовить також і потребу в актуаріях, які виконуватимуть аналогічні 

функції.  
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Відповідно третій рівень пенсійного забезпечення, що функціонує і в Канаді, і 

в Україні, є недержавним. Актуарій НПФ (Недержавного пенсійного фонду) – це 

зареєстрована в законодавчому порядку юридична особа або приватний 

підприємець, що володіє відповідними дозвільно-ліцензійними документами і 

здійснює актуарну оцінку діяльності фонду щодо формування, ефективного 

управління та використання пенсійних заощаджень його учасників. При цьому 

актуарій взаємодіє як з пенсійними фондами та фінансовими інститутами, що їх 

обслуговують, так і з самими вкладниками. Функціональні обов’язки актуаріїв у 

рамках НПФ загалом подібні до діяльності, що її здійснюють актуарії в Канаді (їх 

перелік систематизовано та подано у додатку А 3). 

Новим і перспективним напрямом застосування актуарних компетенцій 

виступає на сьогодні ризик-менеджмент підприємства, що здійснюється фахівцями, 

якімають кваліфікацію CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary – дипломований 

актуарій з підприємницьких ризиків). Відповідно основними перевагами актуарного 

ризик-менеджменту порівняно з традиційним підходом є наступні: концентрація не 

лише на ризиках фінансової природи, а й на стратегічних та операційних загрозах; 

інтегральний, комплексний підхід щодо загроз; формування висновків для 

керівництва компанії стосовно можливості прийняття ризиків, відсутність 

зосередження лише на їх пом’якшенні та уникненні. В Канаді таких фахівців станом 

на 2015 рік налічувалось 266 («CERA Global Association», 2015), в Україні не було 

жодного. Актуарії є унікальними кваліфікованими спеціалістами, адже їх 

професійна діяльність у Канаді підпорядкована принципам незалежності, 

неупередженості та об’єктивності, що відображено у кодексі професійної етики, що 

підтримується професійним об’єднанням країни. 

Важливою сферою, де уміння та навички фахівців з актуарної справи 

знаходять практичне застосування, є юриспруденція, а саме надання актуарних 

свідчень. Це специфічна діяльність актуарія, що полягає у висловленні експертної 

думки, що приймається як доказ у змагальному судовому процесі.Зазвичай актуарії 

долучаються до цих функціональних обов’язків, пропрацювавши певний період у 

більш широких сферах: страхуванні, системі пенсійного забезпечення тощо. Крім 
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того, характерною особливість роботи актуаріїв є безпосередня взаємодія з 

клієнтами – користувачами актуарних послуг.  

Враховуючи той факт, що більшість правових суперечок вирішуються до 

моменту передачі в суд, актуарні свідчення надаються у формі письмових актів. 

Однак, за потреби, актуарій може давати свідчення в суді чи у інших змагальних 

процесах у якості свідка-експерта. Приклади роботи актуаріїв у змагальних судових 

процесах наведено у додатку А 4. Важливим є також і те, що робота актуаріїв у 

змагальних судових процесах в Канаді безпосередньо регулюється відповідним 

профільним комітетом у рамках КІА (the Committee on Actuarial Evidence of the 

Canadian Institute of Actuaries), що був заснований у 1979 р. та є основним 

нормативно-процесуальним документом, розробленим місцевим професійним 

об’єднанням, – стандартом 4000. У Канаді станом на 2015 рік налічувалось 85 таких 

спеціалістів (Craig, 2015). В Україні ж, на жаль, на сьогоднішній день немає жодного 

актуарія, який би здійснював трудову діяльність у сфері змагальних судових 

процесів.  

Доцільно візуалізувати відсотковий розподіл сфер зайнятості актуаріїв у 

Канаді у вигляді секторної діаграми, поданої у додатку А 5. Як видно з наведеного 

рисунку, окрім згаданих вище галузей, альтернативними сферами роботи цих 

фахівців виступає інвестиційна, банківська сфера та медицина. В Україні це поки що 

лише страхування та пенсійне забезпечення. Однак з огляду на статус, що його має 

професія актуарія в економічно розвинених країнах – у дослідженні U.S. News & 

World Report (2018) актуарії внесені в перелік 25 найкращих професій у сфері 

бізнесу, перебуваючи на другій позиції; у 2010 році дослідження, опубліковане на 

сайті з пошуку роботи CareerCast (Strieber, 2010), визначило актуарія як роботу №1 в 

США, важливість забезпечення українського ринку праці кваліфікованими 

актуаріями у якості контролерів фінансової стабільності є не заперечною. Крім того, 

перехід нашої держави на Міжнародні стандарти фінансової звітності (відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку подання фінансової 

звітності» (2000)), об’єктивно зумовлює збільшення кількоості таких спеціалістів – 

на теренах нащої держави – відповідно до інформації, розміщеної на сайті 



50 
 

Товариства актуаріїв України (2013), за оцінками експертів, для належного 

функціонування згаданих стандартів обліку, вітчизняна економіка потребує 150-200 

актуаріїв. 

Оскільки діапазон застосування актуарних умінь та навичок є нетипово 

широким,адже актуарії – багатопрофільні, ерудовані спеціалісти, які володіють 

фундаментальними знаннями у сфері економічної теорії, страхового права, теорії 

ймовірності, теорії стохастичного аналізу ризиків,система їх професійної підготовки 

є багатоаспектною та неоднорідною. Її специфіку у світі, Канаді та Україні 

розглянемо у подальших розділах нашої роботи. 

 

1.3. Основі тенденції та моделі професійної підготовки актуаріїв у 

зарубіжних країнах 

Професійна підготовка актуаріїв у світовому контексті є нестандартним 

процесом, що не опирається на традиційні форми, методи та підходи до організації 

навчальної діяльності тих, хто навчається. Проте, враховуючи значний ступінь 

соціальної відповідальності таких фахівців, залежність фінансового благополуччя 

ряду юридичних та фізичних осіб від якості здійснень актуарних розрахунків, 

професія вимагає від своїх представників високої компетентності, що й досягається 

завдяки особливостям їхньої професійної підготовки.  

Охарактеризуємо ключові особливості підготовки актуаріїв. По-перше, 

специфіка професійної підготовки актуаріїв, на відміну від навчання представників 

інших професій, полягає у розрізненості форм отримання відповідної кваліфікації. 

Так, перша і найбільш поширена у світі форма визнання тієї чи іншої особи 

професійним актуарієм – це проходження сертифікації шляхом складання 

кваліфікаційних екзаменів, що розробляються міжнародними і/або національними 

професійними організаціями. Можна назвати такий підхід неформальною моделлю 

підготовки. Кількість успішно складаних екзаменів є умовою набуття певного виду 

членства у професійній організації, що де-юре та де-факто означає визнання 

професіоналізму та отримання дозволу на здійснення професійної діяльності.  
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Здебільшого виділяють наступні типи членства: асоційоване членство 

(Associate), що має широку підготовку для розв’язання базових фінансово-

економічних задач; повне членство (Fellow), статус якого означає поглиблену 

спеціалізацію за певним напрямом управління ризиками, що передбачає вищу 

кваліфікацію; членство студента (Student member) – при якому особа, яка 

звернулась з бажанням отримати членство у професійній організації, як правило, 

вже склала певні професійні іспити; прикріплене чи афілійоване членство (Affiliate 

Member) – членство, при якому особа вже здійснює професійну діяльність у сфері 

страхування, однак її освітня підготовка недостатня для отримання статусу 

асоціативного чи повного члена; почесне членство (Honorary Fellow) – членство, при 

якому особа має видатні досягнення у сфері актуарної науки та сприяє її поширенню 

та розвитку; членство дипломованого актуарія з підприємницьких ризиків (Chartered 

Enterprise Risk Actuary – CERA) – статус надається асоційованим чи повним членам, 

котрі склали додатковий іспит з підприємницьких ризиків (Фалін, 2012, с. 3-6). 

Необхідно зауважити, що найбільш професійно значущими є перші два типи 

членства. Крім того, наявність тих чи інших типів членства, вимоги для їх 

отримання (кількість професійних іспитів, їх зміст і форми проведення, вимоги до 

практичного досвіду роботи та терміну постійного проживання на території країни) 

відрізняютьсявід об’єднання до об’єднання.  

Характерним для цієї освітньої моделі загалом є той факт, що у випадку 

наявності актуарних програм в університетах їх успішне завершення не 

розглядається як достатня підстава для отримання права називатися актуарієм та 

займати відповідні посади. Повноцінну професійну освіту можна отримати лише 

шляхом навчання за стандартами професійного об’єднання.  

Ще одна форма отримання актуарної освіти є більш формальноюй 

здійснюється в основному через університетську підготовку. Історично такий підхід 

був характерним для континентальної Європи. На сьогодні формальна модель(або 

університетська модель), є основою здійснення професійної підготовки актуаріїв у 

деяких країнах Південної Америки (Аргентина;Бразилія – лише на рівні неповної 
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вищої освіти), Європи (Данія, Італія, Португалія, Норвегія, Греція), Північної 

Америки (Мексика), Азії та в Ізраїлі (Szabo, 2013, с. 73-89).  

Модель формальної підготовки актуаріїв за критерієм співвідношення ролі 

університетів та професійних організацій можна також умовно розділити на 

декілька підвидів. Так, професійні організації у рамках першої схеми навчання 

фахівців з актуарної справи відіграють допоміжну, консультативну роль і функцію 

професійного вдосконалення та розвитку, а регуляторний освітній державний 

орган – контролюючу роль, що полягає у здійсненні реєстру представників цієї 

професії та стандартизації освітніх послуг. Так, університет Буенос-Айресу, що є 

провідним з підготовки актуаріїв в Аргентині, укладає свої навчальні програми 

відповідно до рекомендацій Міжнародної Асоціації Актуаріїв. На сьогодні в цьому 

навчальному закладі підготовка здійснюється за двома спеціалізаціями: актуарна 

наука та бізнес-адміністрування (Actuario-Administracion) й актуарна наука та 

економіка (Actuario-Economa). Обидві кваліфікації, здобуті після навчання, є 

достатніми для здійснення професійної діяльності. Однак для того, щоб стати 

акредитованим актуарієм і мати право складати незалежні звіти та здійснювати 

офіційні рекомендації, випускники повинні зареєструвати свої дипломи в державній 

організації ConsejoProfesionaldeCienciasEconmicas, що контролює професійну 

діяльність бухгалтерів, актуаріїв, економістів, забезпечуючи дотримання 

професійних стандартів (Szabo, 2013, с. 73-84).Тобто у рамках цієї моделі 

підготовки актуарна освіта постає у традиційному університетському форматі, в 

якому навчання у закладі вищої освіти за цією спеціальністю є невід’ємною 

складовою формування професійних компетенцій майбутніх актуаріїв.  

Розглянемо альтернативну форму вступу до професії актуарія, що 

представляєзмішану модель, за якою формальна освіта у закладах вищої освіти та 

проходження курсів професійної підготовки і складання професійних іспитів у 

професійних об’єднаннях виступають еквівалентними та взаємодоповнюючими 

складовими процесу набуття цієї кваліфікації. 

Показовим у цьому аспекті є приклад Нідерландів. У цій країні однією з 

можливих форм одержання статусу кваліфікованого актуарія, є завершення 
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актуарної програми, що надається Інститутом Актуаріїв (Actuarieel Instituut). 

Навчання, як правило, займає 8-9 років. З іншого боку, існує можливість обрати 

підготовку в університеті, що розрахована на 4-5 років. По закінченню навчання 

випускники закладу вищої освіти повинні пройти програму постуніверситетської 

підготовки, організовану професійною організацією, що складає ще додаткових два-

три роки. В обох випадках, по завершенню повного курсу, ті, хто навчаються, 

отримують статус Актуарія Асоціації Актуаріїв (Michail, Huntington, & Mueller, 

2000, с. 13). 

Аналізуючи тенденції розвитку сучасної актуарної освіти, необхідно 

зазначити, що більшість актуарних професійних об’єднань по всьому світу все 

більше визнають важливість ролі формальної (університетської) освіти для 

становлення, розвитку та популяризації професії актуарія (Daykin, 2005, с. 48). 

Зокрема про це свідчить розроблення та впровадження програм акредитації 

університетів, що має на меті встановлення відповідності освітніх стандартів 

закладів вищої освіти стандартам, запропонованим професійними об’єднаннями 

щодо якості освіти й відповідно до вимог майбутньої професійної діяльності. Серед 

переліку акредитаційних критеріїв – вимоги до кількісних і якісних показників 

професорсько-викладацького складу (членство у професійній організації), змісту, 

форм, методів навчання та контролю академічних досягнень студентів 

(встановлення мінімальної кількості балів для звільнення від складання професійних 

іспитів), постійна співпраця з професійними об’єднаннями та відкритість до 

здійснення моніторингу і контролю за діяльністю ЗВО (Daykin, 2005, с. 48).  

Як бачимо, головна мета професійної підготовки актуаріїв за змішаною 

моделлю полягає у тому, щоб успішне закінчення університетських курсів було 

еквівалентним складанню ряду професійних іспитів, а також здійснювалось 

проходження ряду базових курсів, що номінується як «підтвердження академічними 

результатами» (VEE – Validation by educational experience).  

Подібні програми функціонують в Австралії ще з 1976 р., у 2006 р. були 

впроваджені в Об’єднаному Королівстві, в Канаді – з 2012 р. Навіть у США Спілка 

актуаріїв, яка упродовж тривалого часу не розглядала формальну освіту як 
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альтернативний шлях вступу до професії, з 2005 р. визнає ряд успішно засвоєних 

навчальних дисциплін як достатню підставу для звільнення від відповідних власних 

навчальних курсів (Mange, 2012, с. 13).  

Означена тенденція видається достатньо раціональною, оскільки інтегрування 

таких переваг позауніверситетської, неформальної освіти, як її гнучкість, 

застосування принципів зв’язку з життям, нагальними потребами суспільства, 

вузькоспеціалізоване профільне спрямування навчального матеріалу, безумовно, 

дозволить вдосконалити організаційно-педагогічні засади формальної 

університетської освіти та сформувати потужну систему набуття кваліфікації 

актуарія, а також зробить професію більш відкритою і сприятиме збільшенню 

інтересу до неї серед студентської молоді. 

Незважаючи на розрізненість організаційних форм професійної підготовки 

фахівців з актуарної справи, важливою тенденцію навчання останніх виступає 

прагнення до уніфікації змісту навчання. У цьому аспекті важливу роль відіграє 

Міжнародна асоціація актуаріїв (МАА) та розроблена нею базова програма 

навчання, що визначає мінімальний перелік дисциплін та ключових тем, що повинні 

вивчатися для визнання особи кваліфікованим фахівцем. Хоча зазначений документ 

і має рекомендаційний характер та надає освітнім установам й організаціям 

академічну свободу стосовно форм, методів і засобів навчання, з використанням 

яких будуть досягатись зазначені стандарти, програму МАА можна вважати 

відправною точкою для встановлення взаємного визнання кваліфікацій актуаріїв по 

всьому світу і подальшого можливого зменшення різноманіття шляхів здобуття 

актуарної професії.  

Важливим для інтеграції національних систем підготовки актуаріїв та 

забезпечення якісної освітньої підготовки було створення у 2009-2010 рр. Мережі 

освітян актуаріїв (Actuarial Educators Network) (InternationalActuarialAssociation, 

2010). Такий крок став наслідком усвідомлення необхідності вдосконалення 

освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців, необхідності проведення 

актуарних досліджень та важливості обміну досвідом у міжнародному масштабі, що 

і стало метою діяльності зазначеного об’єднання. Регулювання діяльності членів 
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мережі, яких на сьогодні нараховується більше 460, здійснює відділ освітнього 

комітету МАА (International Actuarial Association, 2010). 

Сприятливими чинниками становлення актуарної освіти у країнах, що 

розвиваються, безумовно, є створення ресурсу для освітян з актуарного профілю, 

затвердження базової програми навчання, оскільки наявність програмного 

документу, що певним чином регулює змістове наповнення, визначає рівень знань 

та умінь майбутніх актуаріїв, та відкритість світового досвіду в організації 

освітнього процесу значно збагачують вітчизняні практики професійної підготовки 

фахівців з актуарної справи.  

Отже, головною особливістю професійної підготовки актуаріїв у світі є 

наявність різноманітних форм організації навчання та здобуття відповідної 

кваліфікації. Загалом можна виокремити три моделі здійснення освітньої підготовки 

останніх: на базі університетів, шляхом складання професійних іспитів та змішану 

модель. Незважаючи на таку розрізненість організаційних підходів, зміст навчання і 

вимоги до якості підготовки, знань, умінь та навичок майбутніх фахівців 

характеризуються високим ступенем ідентичності та стандартизації. 

Основні тенденції розвитку актуарної освіти обумовлюються об’єктивними 

соціально-економічними реаліями та полягають в уніфікації змісту навчання, 

посиленні ролі університетів як освітніх установ, які надають актуарну освіту, що 

може розглядатись як шлях до унормування педагогічно-організаційних підходів по 

всьому світу; в усвідомленні важливості підготовки кваліфікованих актуаріїв як 

передумови фінансового благополуччя країн і у зв’язку з цим – необхідності 

подальшого розвитку актуарної освіти та створення міжнародної освітньої 

організації, що покликана слугувати своєрідним освітнім ресурсним центром 

становлення актуарної освіти в країнах, що розвиваються. Саме остання позиція на 

сьогодні є актуальною і виступає перспективним напрямом подальших наукових 

досліджень.  

 

1.4. Стандарти підготовки і професійної діяльності актуаріїв у Канаді на 

міжнародному та національному рівнях 
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Нормативно-правове регулювання підготовки актуаріїв у Канаді 

характеризується рядом особливостей, які, окрім специфіки освітньої системи у 

межах професії, є також наслідком організації системи вищої освіти у цій 

північноамериканській країні в цілому.Аналізуючи нормативно-правове 

забезпечення професійної підготовки актуаріїв у Канаді, зазначимо, що регулювання 

функціонування вищої освіти тут знаходиться у юрисдикції провінцій, що 

законодавчо закріплено у Британському Акті Північної Америки (The British North 

America Act) (1867 р.), який згодом було перейменовано у Конституційний акт 

(Constitution Act) (1982), де прописано, що у кожній провінції і для її потреб 

законодавець має виключне право на законотворчу діяльність у галузі освіти.  

Враховуючи той факт, що формальна освіта на рівні університетів, по суті, є 

початковою ланкою на шляху до отримання статусу кваліфікованого актуарія у 

Канаді, у додатку Б наведено огляд основних законодавчих актів, що регулюють 

функціонування провідних університетів з актуарними програмами на 

провінційному рівні. При цьому, оскільки наше дослідження на рівні 

університетської підготовки буде ґрунтуватись на акредитованих КІА ЗВО, 

вважаємо за доцільне сконцентруватись на законодавчому забезпеченні 

функціонування університетів у провінціях, де згадані установи розташовані – 

Альберта (Університет Калгарі), Онтаріо (Університети Вотерлоу, Торонто та 

Західного Онтаріо), Британська Колумбія (Університет імені Саймона Фрезера), 

Манітоба (Університет Манітоби), Саскачеван (Університет Реджайна) та Квебек 

(Монреальський університет). Проаналізувавши законодавче забезпечення 

функціонування провідних університетів у ряді провінцій Канади, можемо зробити 

висновок, що нормативно-правові акти загалом мають подібний зміст, 

регламентують структуру закладів вищої освіти, повноваження структурних 

підрозділів, визначають права  та офіційно закріплюють автономію ЗВО з 

академічних питань.  

Єдиним загальнодержавним законодавчим актом, який регулює освітню 

підготовку актуаріїв, є Спеціальний парламентський акт про створення Канадського 

інститут актуаріїв (1965) (An Act to Incorporate the Canadian Institute of Actuaries), 
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прийнятий у березні 1965 р. Основу документу складають декілька секцій. Коротко 

розглянемо його зміст, виходячи з завдань нашого дослідження. Так, документ 

визначає назву установи двома мовами – англійською (Canadian Institute of 

Actuaries) та французькою( Institut Canadien des Actuaires); цілі та завдання 

професійного об’єднання, що полягають у наступному: сприяння та розвиток 

актуарної науки; сприяння застосування її методологічного апарату до широкого 

кола правовідносин між людьми; встановлення, підтримка та просування високих 

стандартів рівня компетентності та професійної діяльності актуаріїв; розташування 

головного офісу (спочатку – у Торонто, проте у Акті чітко прописана можливість 

зміни його місцязнаходження); майнові права та обов’язки, серед яких, на нашу 

думку, доцільно виділити право володіти, керувати, опубліковувати, 

оприлюднювати та розповсюджувати журнали та періодичні видання, які сприяють 

розвитку і професійному вдосконаленню представників професії та всіляко сприяти 

установам чи окремим фізичним особам, залученим зокрема до згаданого виду 

діяльності,а також сприяння становленню професії актуарія у цілому; критерії 

набуття та позбавлення членства і правові наслідки його отримання, що, згідно з 

Актом, визначаються внутрішніми нормативами КІА; функції та обов’язки 

управлінського органу – Ради КІА, що пов’язані з адмініструванням установи.  

Таким чином, законодавчий акт на офіційному рівні закріплює автономію 

Канадського інституту актуаріїв від держави, надаючи професійному об’єднанню 

право самостійно встановлювати як стандарти діяльності професіоналів-актуаріїв, 

так і формувати освітню політику підготовки нових фахівців.  

Закономірним постає той факт, що професійна підготовка актуаріїв у Канаді 

здійснюється виключно на основі стандартів та вимог, що розробляються місцевим 

професійним об’єднанням та провідними світовими актуарними організаціями – 

МАА та Міжнародною Асоціацією CERA.  

Основним регуляторним професійним об’єднанням з професійної підготовки 

актуаріїв у світі є Міжнародна актуарна асоціація – МАА (International Actuarial 

Association – IAA). Це світова організація, у лавах якої налічується 73 повних та 25 

асоційованих членів-професійних актуарних об’єднань (International Actuarial 
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Association, 2018a, 2018b). Основна її функція полягає у тому, щоб слугувати 

зв’язуючою ланкою між світовими об’єднаннями та національними організаціями 

актуаріїв. Основні положення щодо діяльності Міжнародної асоціації актуаріїв 

визначені в установчих документах організації. Це: 

1. Представлення професії актуаріїв на міжнародній арені, популяризація 

професії, підтримка її репутації та забезпечення визнання по всьому світу. 

2. Пропагування професіоналізму, розвиток освітніх стандартів, заохочення 

науково-дослідницької діяльності своїх членів відповідно до нових вимог та потреб 

у світі (International Actuarial Association, 2013).  

Одним із ключових концептуальних ідей Міжнародної актуарної асоціації є те, 

що розроблення узгоджених стандартів професійної підготовки у різноманітних 

освітніх системах, що використовуються у більшості актуарних організацій по 

всьому світу, стане ключовим чинником підвищення міжнародної мобільності 

фахівців-актуаріїв та забезпечення подальшого міжнародного визнання професії. З 

цією метою МАА. були прийняті два документи: Керівництво з організації 

актуарної освітньої підготовки (1998a) (IAA Education Guidelines), що представляє 

методичні рекомендації для різноманітних систем підготовки майбутніх актуаріїв, 

що існують на сьогодні по всьому світу, та освітню програму (1998b) (Education 

Syllabus), що визначає перелік дисциплін і ключових тем у їх рамках, якими має 

оволодіти майбутній актуарій.  

Відповідно до першого документу професійні об’єднання актуаріїв, які 

прагнуть продовжити або набути статус повного члена Міжнародної асоціації 

актуаріїв, повинні запропонувати освітні траєкторії для отримання кваліфікації 

актуарія, що відповідають принципам, описаним в рекомендаціях відповідно до 

визначених освітніх вимог.  

Важливість зазначених документів полягає в тому, що вони можуть відіграти 

значну роль для забезпечення взаємного визнання кваліфікацій, що надаються 

світовими професійними об’єднаннями. Адже факт того, що актуарій, який успішно 

склав іспити та тести за однією з екзаменаційних систем, в силу єдності вимог до 

рівня сформованості знань, умінь та навичок кваліфікованих спеціалістів місцевих 
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професійних об’єднань матиме право на членство в професійній організації 

актуаріїв в іншій країні без необхідності складання додаткових випробувань, 

безумовно, сприятиме розвитку професії та її популяризації.  

Крім того,у «Керівництві…» вказується, що принципи організації актуарної 

освітньої підготовки мають на меті сприяти становленню та модернізації освітніх 

систем і кваліфікаційних вимог світових професійних об’єднань, взаємному 

визнанню кваліфікацій, створенню системи критеріїв для оцінки ефективності 

організації освітнього процесу майбутніх актуаріїв, які прагнуть стати дійсними 

членами МАА та є претендентами на членство в організації. Документ слугує 

методичним підґрунтям для розроблення університетських актуарних програм.  

Згідно з зазначеним документом, професійні об’єднання повинні надавати 

статус кваліфікованого актуарія лише у випадку, якщо особа набула відповідних 

умінь та навичоку процесі навчання, організованому відповідно до освітньої 

програми та принципів, розроблених МАА. Освітній комітет організації (The 

Education Committee) готовий сприяти приведенню освітнього процесу у 

професійних об’єднаннях у відповідність до встановлених стандартів. При цьому 

Керівництво з організації актуарної освітньої підготовки має рекомендаційний 

характер, адже не зобов’язує місцеві професійні об’єднання, що є членами МАА, 

вважати успішне оволодіння особою матеріалом в обсязі навчальних програм, що 

відповідають рекомендаціям Асоціації у рамках одного професійного об’єднання, 

достатньою підставою для розглядання її як кваліфікованого актуарія та надавати 

членство у іншому. 

Крім того, Асоціація визнає прийнятним наявність відмінностей у формах, 

методах навчання актуаріїв у світовому вимірі. Так, кожне професійне об’єднання 

має право самостійно вирішувати,як може здійснюватися здобуття актуарної освіти 

(формальна або неформальна форми підготовки).Залежно від способу одержання 

актуарної освіти відрізнятиметься й шкала оцінювання рівня сформованості знань, 

умінь, навичок та інших показників, таких, як: університетські оцінки чи бали за 

складання професійних іспитів; кількість місцевих професійних об’єднань актуаріїв; 

можливість набуття членства шляхом складання іспитів в інших об’єднаннях.  
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Регулятивна, контролююча функція стосовно стандартів актуарної освіти 

може здійснюватися професійними об’єднаннями або знаходитись у компетенції 

університетів чи уряду. Відсутність чи наявність окремих кваліфікаційних 

стандартів залежить від спеціалізації актуарія. У змісті підготовки відмінність 

стосується переваги математичної складової чи бізнес-компоненту. 

Аналізуючи змістове наповнення навчальних програм, варто зазначити, що 

програма МАА включає у себе десять дисциплін, які мають математичну, 

статистичну та економічну спрямованість, за винятком курсу з професіоналізму, що 

присвячений стандартам професії та питанню професійної етики. Перелік та мету 

вивчення дисциплін за програмою МАА представлено у додатку В.  

Щодо тематичного наповнення освітнього процесу «Керівництвом…» 

встановлюється така основна вимога: включення всіх дисциплін, запропонованих 

Асоціацією, при цьому дотримання послідовності та логіки поєднання предметів та 

розділів не є обов’язковим. Кожен предмет має різне значення для отримання 

статусу кваліфікованого актуарія – цей коефіцієнт відрізняється від об’єднання до 

об’єднання як наслідок врахування особливостей ринку послуг, до роботи в якому 

залучаються актуарії.  

Стосовно ґрунтовності засвоєння матеріалу навчальних дисциплін у 

«Керівництві…» зазначається, що майбутні актуарії повинні оволодіти 

дисциплінами на рівні, достатньому для вирішення типових задач, що виникатимуть 

в робочій практиці актуаріїв. Такий рівень сформованості компетенцій відповідає 

рівню 2 за чотирирівневою шкалою оцінки рівня вивчення дисциплін та його 

результатів. При цьому зазначається, що обсяг та деталізація навчального матеріалу, 

що вивчається, може варіюватися.  

Необхідно зауважити, що у «Керівництві…»визначається не лише спектр 

вузькоспеціалізованих знань, якими повинні володіти актуарії, а й ряд 

неспецифічних актуарних навичок, насамперед комунікативних умінь.Необхідність 

їх сформованості не визначена у програмі Асоціації, проте вони, безумовно, є 

невід’ємною складовою компетентності цих фахівців, адже ефективність їх роботи 

значною мірою залежить від здатності інтерпретувати результати складних 
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математичних формул і розрахунків та доносити інформацію до колег, керівництва, 

менеджменту інших відділів організації та осіб з математичною освітою та без неї.  

Важливо також підкреслити, що документ жодним чином не враховує 

додаткову освітню підготовку, що може знадобитись фахівцям з актуарної справи у 

разі зміни сфери застосування актуарних умінь та навичок або переходу від однієї 

юрисдикції до іншої.  

Таким чином, освітня програма та «Керівництво…» з організації актуарної 

освітньої підготовки МАА виступають основними регламентуючими документами, 

що обумовлюють дві складові освітнього процесу: процесуальну та змістову.  

Беручи до уваги те, що однією з головних цілей Міжнародної актуарної 

асоціації є популяризація професії актуарія по всьому світу, її зміцнення та 

розвиток, важливим установчим документом МАА виступають Принципи 

Професіоналізму (2012), прийняті 23 січня 2012 р., які можна розглядати як 

кваліфікаційні вимоги до осіб, що займаються актуарною діяльністю. Під останніми 

розуміються вимоги до професіоналізму, що згідно з МАА полягають у здійсненні 

актуарної діяльності лише за умови, по-перше, застосування належних знань та 

компетентностей, по-друге, вияву гідної професійної поведінки та, по-третє, 

регулярної підзвітності перед професійними актуарними об’єднаннями. Розглянемо 

кожний з вищезазначених принципів окремо.  

Під належними знаннями та компетентностями розуміється, крім наявності 

вузькопрофільних знань, що формують здатність актуаріїв, оперуючи кількісними 

показниками, по-перше, надавати обґрунтовані рішення складних фінансових 

проблем, пов’язаних з довгостроковою перспективою, отже, й невизначеністю та, 

по-друге, здійснювати фінансове моделювання, його аналіз на предмет чутливості 

до зміни параметрів, також і наявність відповідної освіти, що базується на освітній  

програмі та «Керівництві…» МАА, сформованих навичок професійного спілкування 

та здійснення постійного підвищення кваліфікації.  

Аналізуючи навички професійного спілкування, важливо зазначити, що ця 

здатність розглядається як своєрідна інтелектуальна техніка, незалежна від 

індивідуальних характерологічних особливостей, якою можна і необхідно 
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оволодіти. Професійне спілкування охоплює наступні компоненти: здатність 

грамотно відображати результати роботи у документах, продуктивно взаємодіяти з 

колегами-актуаріями, доносити завдання до підзвітних працівників та навички 

представлення актуарних припущень, результатів актуарної роботи і можливостей їх 

застосування керівництву і клієнтам, підготовка звітів та презентацій для ради 

директорів чи членів правління. Останні два компоненти варто розцінювати як 

найважливіші, адже у випадку невірного трактування актуарних висновків 

зазначеними підрозділами, можливим є вибір помилкової стратегії та неправильного 

управління фінансовими коштами, що повністю нівелює усю попередньо виконану 

роботу. Крім того, важливою складовою зазначених умінь виступає розуміння 

специфіки бізнес-середовища, у якому функціонує компанія, адже ці знання 

створюють сприятливе підґрунтя для усвідомлення пріоритетів компанії та їх 

врахування при виробленні актуарних рекомендацій. Важливість комунікативних 

навичок для ефективної роботи актуаріїв підтверджується і тим, що курси 

формування навичок комунікативної взаємодії включені до освітніх програм 

більшості професійних об’єднань, що є повними членами МАА.   

Складова першого принципу, яка стосується постійного підвищення 

кваліфікації, заслуговує на окрему увагу, тому її аналізу буде присвячено окремий 

підрозділ дисертаційної роботи. 

Поняття гідної професійної поведінки є багатоаспектним: його складають 

професійна етика, бездоганна репутація, об’єктивність висновків, сприяння 

формування іміджу надійності роботи актуаріїв та пріоритет суспільних інтересів у 

професійній діяльності. Враховуючи той факт, що МАА є асоціацією, що 

формується з представників різних країн часто з відмінною картиною світу та 

морально-етичними принципами, показовим є факт відсутності культурних 

відмінностей у поглядах на питання, що формує поняття «професійна етика»: 

справедливість, компетентність, служіння суспільним інтересам та підтримка 

репутації професії. Це визначення було вперше сформульовано на Міжнародному 

конгресі актуаріїв у 2010 р. головою профільного комітету та розглядається як 

прийнятне й на сучасному етапі.  
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При цьому бездоганна репутація тлумачиться як основа професіоналізму та 

професійної етики і передбачає надійність, неупередженість, толерантність, 

діяльність у правовому полі та на основі норм професії, служіння інтересам 

суспільства, послідовність у судженнях та діях, готовність до засвоєння нових 

масивів інформації та ідей, самоаналіз та здатність до внесення доповнень у процесі 

та у результатісвоєї роботи. Зазначені положення значною мірою запозичені МАА з 

установчих документів професійної організації представників суміжної професії – 

Федерації Європейських бухгалтерів. Проте у будь-якому випадку зрозумілим є той 

факт, що у процесі здійснення професійної діяльності для актуаріїв неприпустимими 

є підпорядкування роботи власним цілям фінансового чи нефінансового характеру 

та очікуванням інших, сторонніх осіб чи організацій.  

Об’єктивність суджень розуміється як здатність аналізувати та приймати 

рішення незалежно, виходячи виключно з об’єктивних факторів та інформації. 

Увага приділяється також організаційно-процесуальним заходам, що можуть бути 

застосовані для забезпечення сприятливих умов роботи: безпосереднє 

підпорядкування вищому керівництву компанії та зобов’язань повідомляти про 

випадки корупції чи здійснення тиску. Крім того, досягненню цілей забезпечення 

прозорості роботи актуаріїв покликана сприяти відкритість та загальна доступність 

результатів їх роботи, пояснення методології, актуарних припущень та логіки 

здійснення висновків. Актуарії також несуть особисту відповідальність за всю 

представлену інформацію, підтвердженням чого є особистий підпис відповідальної 

особи.  

Важливим є формування іміджу надійності актуарної діяльності, пов'язаний з 

формуванням довіри користувачів актуарних послуг до актуаріїв. При цьому 

акцентується увага на тому, що кожен фахівець з актуарної справи несе колективну 

відповідальність щодо іміджу професії, адже напрацювання багатьох років можуть 

бути знівельовані некваліфікованими діями окремих осіб.  

Визначальною рисою діяльності актуаріїв є пріоритет суспільних інтересів 

перед цілями короткострокового отримання прибутків. Зазначена теза 

підтверджується документально: так, норми отримання членства у МАА 
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передбачають, що актуарії мають право проінформувати клієнта чи роботодавця, 

про те, що обрана стратегія діяльності, на їхню думку, суперечитьсуспільним 

інтересам. Загалом можна зробити висновок, що діяльність актуарія забезпечує 

дотримання суспільних інтересів, якщо відповідає букві закону, професійним 

стандартам та нормам професійної етики. 

Принцип підзвітності перед професійними об’єднаннями актуаріїв передбачає 

наступні три складові: кваліфікаційні стандарти та норми вступу до професії, кодекс 

професійної етики та дисциплінарні заходи відповідальності за порушення 

встановлених норм. 

Перший аспект передбачає, що професійні об’єднання-повні члени 

Міжнародної актуарної асоціації розробляють власні критерії для надання повного 

членства, стандарти МАА, що описані вище, є при цьому своєрідним 

кваліфікаційним мінімумом. Так, варіативним може бути обов’язкове проходження 

курсу професіоналізму та підтвердження кваліфікації (складання професійних 

іспитів, сформованість практичних навичок роботи)або обидва аспекти. Важливим 

критерієм вступу у професію у будь-якому випадку є наявність відповідної освіти, 

знання основних положень кодексу професійної етики та дисциплінарних стягнень. 

Форми організації освітнього процесу також можуть суттєво варіюватись.  

Від усіх повних членів МАА вимагається прийняття та розміщення у 

відкритому доступі кодексу правил професійної поведінки, яким має бути 

підпорядкована діяльність окремих актуаріїв. З цією метою МАА розробила базові 

принципи (пункт 2.2.2. Внутрішніх нормативів МАА (1998c), які мають включати 

локальні кодекси: бездоганна репутація, кваліфікованість і компетентність, 

обізнаність у професійних стандартах, етикет та співпраця, конфіденційність, 

відкритість та прозорість, контролювання актуарної діяльності та дисциплінарна 

відповідальність. При цьому зазначається, що актуарій самостійно вирішує, які 

стандарти застосовувати у своїй роботі, враховуючи сферу та юрисдикцію, під яку 

підпадає його діяльність.  

Порушення кодексу професійної поведінки згідно з вимогами МАА має 

наслідком ряд покарань. МАА описує організаційний аспект притягнення 
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порушників до відповідальності: наявність чіткого механізму прийняття скарг, 

процесу захисту інтересів та позицій обвинувачуваного, визначений алгоритм 

подання апеляцій з дотриманням принципу неупередженості, наявність ряду 

покарань, аж до скасування членства особи у професійній організації та 

забезпечення публічності і доступності результатів розгляду справ.  

Ще однією не менш важливою організацією, що впливає на діяльність 

актуаріїв та їх підготовку, є Канадський інститут актуаріїв (КІА). КІА – 

національна організація представників професії, створена 18 березня 1965 р. 

відповідно до Акту Федерального Парламенту. Канадський інститут актуаріїв – 

місцеве професійне об’єднання, повний член МАА, є основним регуляторним 

органом, що встановлює освітні вимоги до актуаріїв у Канаді. Президія КІА 

складається з 16 актуаріїв. До структури інституту входять чотири ради, 

пріоритетними завданнями яких є задоволення ключових потреб професії, 40 

комітетів та величезна кількість робочих груп, що працює над стратегічними цілями 

КІА (Canadian Institute of Actuaries, 2017a). Професійне об’єднання є самоврядною, 

тобто такою, що управляється своїми членами, організацією, головним завданням 

якої є служіння інтересам суспільства через забезпечення високої якості актуарних 

послуг, що надаються фахівцями з актуарної справи. Ключові відомості про місцеву 

професійну організацію актуаріїв у Канаді наводимо у додатку Д.  

Основними науково-освітніми завданнями КІА є: забезпечення розвитку 

актуарної науки шляхом здійснення досліджень у цій сфері, забезпечення високої 

якості надання актуарних послуг, встановлення та забезпечення дотримання 

стандартів професійної діяльності та професійної етики, виконання функції 

представництва професії у взаємодії з урядом та суспільством, а також забезпечення 

освітньої підготовки дійсних і перспективних членів та встановлення освітніх 

стандартів (Canadian Institute of Actuaries, 2017a).  

Розроблення стандартів актуарної діяльності перебуває у компетенції Ради з 

питань актуарних стандартів КІА (СІА Actuarial Standards Board), завдання якої 

полягають у постійному їх оновленні відповідно до потреб професії; контроль за їх 

розробкою у всіх сферах актуарної діяльності; забезпечення обізнаності зі 
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стандартами серед членів КІА, а також урядових та законодавчих органів. У 

контексті останнього не можна не відзначити той факт, що актуарії часто 

виступають ініціаторами законодавчих змін, інформуючи урядовців про потреби 

бізнесу чи надаючи демографічнівідомості (Actuarial standards oversight council, 

2017).  

Вказана Рада є підзвітною Раді з питань нагляду за дотриманням актуарних 

стандартів (2017) (Actuarial Standards Oversight Council), що також функціонує у 

рамках КІА. Крім того, контролем та моніторингом за розробкою усіх матеріалів, 

пов’язаних з професійною діяльністю актуаріїв, за винятком стандартів, займається 

Рада з професійної діяльності КІА (The Practice Council) (Actuarial standards oversight 

council, 2017). До сфери її впливу входять: моніторинг та оцінка звітів робочих груп, 

роз’яснювальних записок, дослідницьких розвідок тощо у всіх сферах актуарної 

діяльності. На сьогодні в Канаді успішно функціонують консолідовані стандарти 

актуарної діяльності, вперше прийняті КІА 1 січня 2003 р. Стандарт є своєрідним 

керівництвом у сфері здійснення актуарної діяльності, що стосуються основних 

сфер зайнятості таких фахівців:страхування, пенсійні плани, актуарні свідчення, 

державні компенсаційні плани оплати праці у разі нещасного випадку, плани виплат 

по завершенню трудової діяльності, програми соціального захисту.  

Необхідно також зазначити, що Канадський інститут актуаріїв розробив 

Кодекс нормативів етики для слухачів та учасників будь-яких форм навчальних 

занять у рамка освітньої системи КІА (2014a)(Code of Conduct and Ethics for 

Candidates in the CIA Education System). Згідно з зазначеним документом, актуарієм-

учасником визнається особа, котра зареєструвалась чи пройшла будь-який 

навчальний чи кваліфікаційний курс, організований чи адміністрований КІА. При 

цьому зазначений кодекс застосовується до здобувачів, що ще не набули членства у 

Канадському інституті актуаріїв та знаходяться на шляху до здобуття відповідної 

кваліфікації. У разі отримання статусу асоційованого, приєднаного чи повного 

члена, або члена-кореспондента професійного об’єднання за рішенням Комітету з 

питань освіти та надання членства (The Eligibility and Education Council), діяльність 
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особи підпадає під правила професійної поведінки, розроблені КІА (The CIA Rules 

of Professional Conduct).  

Основу документу складають шість правил, що загалом дублюють критерії 

гідної професійної поведінки, зазначені у Принципах професіоналізму МАА. Так, 

від учасників освітнього процесу, що здійснюється у рамках КІА, вимагається: 

підтримка репутації професії: порядність та компетентність; відсутність будь-яких 

порушень, пов’язаних з шахрайством, введенням в оману та викривленням фактів; 

професійна етика щодо колег, користувачів актуарних послуг; зобов’язання 

забезпечувати дотримання усіх вимог та правил, що діють по відношенню до 

освітньої діяльності, іспитів, що має місце у випадку реєстрації у лавах КІА та 

подання заявки на отримання свідоцтва про проходження навчальних курсів, а 

також університетських курсів у рамках програми акредитації університетів; 

категорично забороняється використовувати позначення ACIA/FCIA, що означають 

членство у професійному об’єднанні за його фактичної відсутності. При цьому 

наголошується, що поняття «актуарій» застосовується лише щодо повного члена 

КІА, адже лише такі особи розцінюються як висококваліфіковані представники 

професії; актуарії-здобувачі також зобов’язуються своєчасно надавати правдиві 

відомості на вимогу професійного об’єднання. 

У випадку порушення норм професійної етики особа може підлягати 

дисциплінарним стягненням, застосування яких регулюється Принципами 

професійної поведінки та етики здобувачів у рамках освітньої системи КІА 

(2014b)(Policy on Conduct and Ethics for Candidates in the CIA Education System). 

Зміст документу переглядається кожні 5 років. Сучасна редакція, прийнята у 

2014 р., чинна до 2019 р. Згідно з «Керівництвом…» процедура встановлення 

провини особи є достатньо прозорою: заява і докази порушень надаються до 

Комітету з питань освіти та надання членства, розгляд справ проводиться у терміни, 

що визначаються рішенням комітету, результати розгляду повідомляються 

обвинувачуваному у письмовій формі. Можливі форми дисциплінарних стягнень 

включають: попередження, скасування звільнення від складання ряду іспитів у 

рамках Програми акредитації університетів, що мало місце до виявлення 
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порушення, відсторонення від подальшого продовження навчання на визначений 

період чи на постійній основі. У випадку незгоди з винесеним рішенням здобувач 

має право подати апеляцію протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення. 

Передбачено створення апеляційної комісії у складі директора департаменту з 

членства, освіти і професійного розвитку, штатного актуарія КІА, трьох членів КІА. 

Рішення по справі буде донесене здобувачу протягом 45 днів. Вердикт також може 

бути повідомлений іншим актуарним професійним об’єднанням та іншим 

установам, якщо інтерес останніх у справі є юридично обґрунтованим. 

Міжнародна асоціація CERA(CGA – CERA Global Association) також виконує 

регулятивну функцію щодо розроблення кваліфікаційних стандартів у сфері ризик-

менеджменту підприємств. Вище нами розглянуто стандарти професійної освіти для 

підготовки актуаріїв, що будуть в подальшому працевлаштовані у традиційних для 

цієї професії сферах. Підготовка ж фахівців з ризик-менеджменту підприємства є 

окремим напрямом, що здійснюється за іншими критеріями та змістом. Розглянемо 

цю специфіку детальніше. 

Кваліфікація фахівців з ризик-менеджменту зародилась у листопаді 2009 р., 

коли група професійних об’єднань актуаріїв уклали угоду про співпрацю з розвитку 

та вироблення освітніх стандартів для принципово нової кваліфікації у сфері ризик-

менеджменту підприємства – дипломованого актуарія з підприємницьких ризиків. 

Усі напрацювання було узагальнено в документі – Міжнародній угоді з підготовки 

та діяльності CERA (2009) (Global CERA Treaty), що вміщує кваліфікаційні вимоги 

та надійну систему заходів забезпечення якості освітньої підготовки. Контроль за 

дотриманням цих стандартів здійснюється Міжнародною асоціацією CERA, основна 

мета якої, подібно до МАА та КІА, полягає у наступному: сприяти популяризації та 

поширенню статусу CERA по всьому світу; позиціонувати ризик-менеджмент 

підприємства як перспективну сферу здійснення професійної діяльності для 

актуаріїв; розкриття можливих перспектив використання актуарних знань та умінь у 

сфері ризик-менеджменту.  
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Відповідно у межах Асоціації та серед країн учасників CERA розцінюється як 

найбільш комплексна та серйозна кваліфікація, що існує на сьогоднішній день для 

задоволення потреб світового ризик-менеджменту.  

Професійні об’єднання – укладачі угоди – входять до правління Міжнародної 

асоціації CERA та уповноважені надавати відповідну кваліфікацію, є так званими 

уповноваженими представниками (award signatories). До їх переліку входять 

організації актуаріїв, що знаходяться у наступних країнах: Нідерланди, Австралія, 

Данія, Франція, Німеччина, Індія, Ізраїль, Японія, Південна Африка, Швеція, 

Швейцарія, Китай, Велика Британія, США (CAS та SOA) та Канада (Канадський 

інститут актуаріїв). Ще п’ять професійних об’єднань, які приєднались до 

Міжнародної угоди нещодавно (у 2015-2017 рр.), ще не набули права присвоювати 

кваліфікацію CERA. Це представники Австрії, Бельгії, Хорватії, Італії та Іспанії 

(Chartered Enterprise Risk Actuaries Association, 2017). 

Розглянемо детальніше ключові положення основного документу Асоціації – 

Міжнародної угоди CERA (2009). Основу документу складають 26 розділів, що 

регулюють її функціонування через встановлення процесуальних та змістових 

нормативів, пов’язаних з набуттям кваліфікації CERA та ключовими компетенціями 

останньої. Вважаємо за доцільне зосередитись лише на пунктах, що безпосередньо 

пов’язані з освітнім процесом та умовами набуття статусу CERA, опускаючи ряд 

юридичних тонкощів, оскільки останні не є предметом нашого дослідження.  

Отже, розділ, що стосується процедури набуття статусу сторони за 

договором приєднання,передбачає, що для його отримання професійне об’єднання 

повинно мати статус повного члена МАА та сформований адміністративний 

механізм для функціонування CERA, а також надати правлінню документальне 

підтвердження зазначених вище положень. Слід сказати, що такий статус не надає 

професійному об’єднанню права на визнання того чи іншого актуарія CERA. 

У розділі, присвяченому позначенню професії, зазначається допустимість 

наявності варіацій розшифрування абревіатури CERA. Так, існує чотири варіанти: 

кваліфікований аналітик з підприємницьких ризиків (Chartered Enterprise Risk 

Analyst), сертифікований аналітик з підприємницьких ризиків (Certified Enterprise 



70 
 

Risk Analyst), кваліфікований актуарій з підприємницьких ризиків (Chartered 

Enterprise Risk Actuary), сертифікований актуарій з підприємницьких ризиків 

(Certified Enterprise Risk Actuary). При цьому сутність підготовки та професійних 

обов’язків є однаковою.  

Повторно зазначимо, що ряд професійних об’єднань мають статус 

уповноваженого представника Асоціації. Зокрема серед основних критеріїв набуття 

статусу у документі зазначаються: надання підтвердження наявності освітніх 

програм, що передбачають вивчення навчальних дисциплін відповідно до освітньої 

програми Асоціації; наявність форм контролю сформованості знань, умінь та 

навичок згідно з освітніми стандартами Асоціації; наявність програми постійного 

професійного розвитку та повного членства в МАА. До зобов’язань уповноважених 

представників Асоціації на місцях входить: забезпечити відсутність неузгоджених 

змін у навчальному матеріалі чи освітніх стандартах та ведення обліку осіб, яким 

надано статус CERA. Щонайменше кожні три роки відповідність зазначеним вище 

зобов’язанням підлягає інспекції. У разі виявлення порушень та невідповідності зі 

вказаними вимогами можуть бути застосовані наступні дисциплінарні заходи: 

попередження, у разі його ігнорування – позбавлення статусу уповноваженого 

представника шляхом більшості голосів правління. При цьому кваліфікації, надані 

уповноваженим представником до моменту анулювання його статусу, залишаються 

чинними. За професійним об’єднанням-порушником залишається право на 

поновлення свого статусу. 

Цікавим є те, що уповноважені представники не зобов’язані безпосередньо 

надавати освітні послуги. Для цих функцій передбачені акредитовані установи з 

надання освітніх послуг, які визначаються уповноваженим представником на основі 

відповідності освітній програмі та стандартам Асоціації. Кількість таких установ 

може перевищувати одну, виходячи з місцевих особливостей організації освітнього 

процесу. Відповідність статусу акредитованої установи перевіряється щонайменше 

кожні три роки; у випадку виявлення порушень такий статус підлягає анулюванню.  

Підставами для визнання особи CERA є досягнення освітнього рівня 

«кваліфікований актуарій» згідно зі стандартами МАА за умови наявності письмової 
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згоди особи дотримуватись професійної етики та правил професійної поведінки і 

дисциплінарних норм уповноваженого представника Асоціації; успішного 

проходження освітньої програми Асоціації та визначених форм контролю рівня 

навчальних досягнень відповідно до стандартів Асоціації; зобов’язання надавати 

інформацію стовно дисциплінарних процесів, порушених проти особи до чи після 

дати підписання відповідної згоди та не використовувати позначення CERA у 

випадку її анулювання. Також кваліфікація CERA присуджується уповноваженим 

представником, виходячи з достовірності даних про відсутність дисциплінарних 

порушень з боку претендента. 

Доцільним видається також розглянути механізм позбавлення статусу CERA, 

що може мати місце на постійній чи тимчасовій основі у разі: порушення 

професійної етики; наявності порушень фінансового характеру, зокрема несплати 

внесків чи штрафу, накладеного на особу уповноваженим представником; виявлення 

факту дисциплінарного порушення, в тому числі, скоєного у минулому, що, за 

рішенням уповноваженого представника, є несумісним зі здійсненням професійної 

діяльності у статусі CERA. У разі втрати кваліфікації особа зобов’язана у 

найкоротші терміни повідомити про цей факт членам Асоціації. 

Оскільки Міжнародна асоціація CERA визнає пріоритетом популяризацію 

відповідної кваліфікації та забезпечення мобільності представників професії, 

значний інтерес представляє розділ, присвячений визнанню кваліфікації CERA. В 

ньому йдеться, подібно до стандартів МАА, що наявність кваліфікації не є 

підставою для автоматичного отримання членства у будь-якому професійному 

об’єднані актуаріїв у країнах-членах Міжнародної асоціації CERA – такий статус 

лише зобов’язує організації не чинити перешкод для здійснення професійної 

діяльності та визнавати особу як таку, що має високий рівень компетентності без 

проведення додаткового тестування чи інших форм контролю рівня сформованості 

ЗУНК. Водночас особа, що має статус CERA, не звільняється від необхідності 

дотримуватись інших додаткових норм, що стосуються актуарної діяльності, 

встановлених місцевим професійним об’єднанням. 
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Виходячи з того, що для актуарної освіти в цілому характерні високі 

стандарти підготовки фахівців, що є безкомпромісною умовою здійснення 

підготовки цих спеціалістів, є логічним, що в документі чітко прописані процедури 

здійснення поправок та змін освітньої програми та освітніх стандартів з ризик-

менеджменту. Так, зазначені документи мають переглядатись щонайменше раз на 

три роки для забезпечення максимального врахування потреб галузі. Рішення 

стосовно будь-яких змін приймаються членами правління Асоціації на основі 

розгляду експертної комісії шляхом голосування. Для ухвалення рішень необхідна 

більшість голосів – 76%. Усі прийняті рішення набувають чинності після 18 місяців 

з дня голосування. Зазначений період виділяється для того, щоб уповноважені 

представники мали достатні можливості для реалізації зазначених змін та 

проведення моніторингу модернізації навчальних програм та освітніх стандартів 

відповідно до прийнятих Асоціацією рішень. У випадку відсутності реалізації 

поправок право уповноваженого представника на надання статусу CERA 

призупиняється до моменту настання факту їх втілення в життя. Такі рішення 

приймаються правлінням Асоціації більшістю голосів. У разі, якщо освітній процес 

у країні реалізується не власне уповноваженим представником, а акредитованою 

установою з надання освітніх послуг, якщо наявні порушення, аналогічні 

зазначеним вище, акредитація відкликається до моменту приведення освітнього 

процесу у відповідні до прийнятих правлінням поправок.  

У випадку отримання Асоціацією від уповноваженого представника 

повідомлення про впровадження всіх необхідних змін, створюється наглядова 

комісія, що перевіряє результати роботи уповноважених представників та/або 

акредитованих установ та підтверджує відповідність чи невідповідність освітнього 

процесу на місцевому рівні до чинних нормативних документів Асоціації. У 

випадку наявності зауважень зазначені місцеві органи матимуть додаткові три 

місяці для втілення поправок. Після всіх вищезазначених кроків невідповідність 

чинним освітнім вимогам Асоціації є підставою для позбавлення професійного 

об’єднання права надавати кваліфікацію CERA.  
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На нашу думку, варто також закцентувати увагу на основних ідеях, зазначених 

у секції маркетинг та просування як необхідній складовій розвитку професії. Ця 

частина документу присвячена усвідомленню світовим ринком важливості 

професійних компетенцій та сутності кваліфікації CERA, тому аспект проведення 

інформаційної кампанії є важливим у діяльності сторін – учасників Асоціації. 

Відповідно до цього документу інформацію про CERA доцільно розміщувати на 

веб-сайтах професійних об’єднань, включати у навчальний матеріал з ризик-

менеджменту, у звітну документацію. 

Тезово розглянемо умови участі в угоді, що підтверджує пріоритет 

дотримання високих стандартів надання освітніх послуг. Розділ присвячений 

добровільному чи примусовому виходу зі складу Асоціації. Зокрема на увагу 

заслуговує той факт, що вихід зі складу МАА автоматично тягне за собою 

скасування членства в Асоціації, як і обставини непереборної сили, що мають місце 

протягом 90 днів у випадку перешкоджання забезпечення відповідності освітнього 

процесу стандартам МАА. Країна-засновник Асоціації у випадку втрати членства 

може поновити членство лише у статусі сторони, приєднаної за договором. Крім 

того, втрата членства в Асоціації не має своїм наслідком позбавлення від 

зобов’язання визнання кваліфікації CERA, що було покладено на неї до моменту 

втрати відповідного статусу.  

Міжнародна асоціація CERA визнає цінність практичного досвіду у сфері 

актуарної науки. Цій ідеї присвячений розділ про провідних фахівців-практиків та 

науково-педагогічні кадри, щопередбачає можливість надання кваліфікації CERA 

зазначеним особам у випадку, якщо останні зарекомендували себе як фахівці з 

ризик-менеджменту навіть за умов відсутності проходження освітньої підготовки за 

стандартами Асоціації. Всі рішення приймаються шляхом голосування членами 

правління Асоціації за наявності 76% голосів.  

Отже, стандарти навчання актуаріїв у Канаді є двокомпонентними: міжнародні 

(МАА, CERA) та національні (КІА) організації регулюють процес підготовки таких 

фахівців, дотримання ними визначених норм та правил. Цікавим постає той факт, 

що самовдосконалення у рамках професії має не рекомендаційний характер, а є 
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вимогою: сприяння підвищенню кваліфікації є пріоритетним завданням КІА та 

розцінюється як необхідна умова підтвердження професіоналізму, отже, й 

отримання дозволу на здійснення професійної діяльності. Характеризуючи 

кваліфікаційні стандарти підготовки актуаріїв, можна чітко простежити наступні 

тенденції: сприяння задоволенню індивідуальних професійних потреб, що 

визначаються специфікою сфери роботи; наявність гнучкості шляхів та форм 

реалізації зазначених кваліфікаційних нормативів; пріоритет формування 

компетентних фахівців, які володіють не лише вузькоспеціалізованими знаннями, а 

й сформованими комунікативними навичками; відповідальність за якість 

виконуваної роботи; надання перевани суспільним інтересам над перспективою 

короткострокового отримання прибутків; виховання актуаріїв на основі норм 

професійної етики, відданості професії; забезпечення інваріантності і 

регламентованості постійного підвищення кваліфікації актуаріїв. Тому, справедливо 

стверджувати, що професійна підготовка актуаріїв у Канаді та світі в цілому є 

цілком регульованим процесом, що здійснюється на основі пріоритету надання 

якісної освітньої підготовки.  

 

Висновки до першого розділу 

У розділі окреслено теоретичні засади професійної підготовки актуаріїв у 

Канаді. З’ясовано, що в сучасних умовах посилення вимог щодо якості освіти, 

компетенцій фахівця освітні системи мають змінюватися з метою забезпечення 

високого рівня якості освіти. На сьогодні пріоритетними виступають, по-перше, 

усвідомлення важливості та здатності до самоосвіти як основного джерела 

забезпечення й підтримки конкурентоспроможності фахівців у середовищі, що 

постійно змінюється та модернізується; по-друге, зміст навчання на рівні вищої 

освіти має характеризуватись інтеграцією науково-дослідницьких потужностей 

університетів зпрактичною спрямованістю й орієнтацією на потреби професії. 

Тому визначальною трансформаційною зміною освітніх систем є взаємодія закладів 

вищої освіти з професійними об’єднаннями з урахуванням домінуючої ролі останніх 

у процесі запровадження освітніх стандартів, норм професійної етики, 
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структурування змісту навчання. З цієї позиції було встановлено, що 

конструктивним у контексті визначених пріоритетів є досвідКанади щодо 

професійної освіти фахівців за актуарним профілем.  

Ретроспективний аналіз дозволив встановити, що функціональні обов’язки 

актуаріїв еволюціонували, ускладнившись від функцій писаря та реєстратора за 

часів стародавнього Риму до гарантів забезпечення фінансової стабільності, 

фахівців – представників унікального фаху. Аналіз функціональних обов’язків цих 

спеціалістів дав підстави стверджувати, що вони є міждисциплінарнимифахівцями, 

для успішної роботи яких необхідні передусім знання фінансів, економіки, обліку, 

основ програмування, правового регулювання економіки тощо.  

Структурно-функціональний аналіз світової практики професійної підготовки 

актуаріїв дає підстави зробити висновок, що здобуття актуарної освіти здійснюється 

за різноманітними моделями, які можемо згрупувати у наступні три категорії: 

неформальна (складання професійних іспитів для отримання членства у професійні 

організації);формальна (навчання в університеті, що завершується складанням 

державних іспитів та / або написанням кваліфікаційної роботи); змішана (навчання 

в університеті, протягом якого успішне вивчення певних дисциплін зараховується як 

еквівалент ряду професійних іспитів, з подальшим складанням тих предметів, що не 

були охоплені університетською програмою). 

На підставі категоріального аналізу розкрита сутність основоположних 

понятьдослідження: «освітня система», «професійне об’єднання», «актуарій», 

«дипломований актуарій з підприємницьких ризиків», «змішана модель навчання», 

«формальна  модель навчання», «неформальна модель навчання», «професіоналізм 

актуарія», «асоційоване та повне членство у професійному об’єднанні», «член-

кореспондент професійного об’єднання», «афілійоване членство».  

У результаті студіювання нормативно-правових документів, що регулюють 

функціонування вищої освіти Канади та визначають кваліфікаційні вимоги до 

актуаріїв у цій країні, було встановлено, що професійна підготовка цих фахівців 

цілковито підпорядкована принципам автономності від держави та внутрішнього 

моніторингу. При цьому джерелом стандартів професійної освіти виступають 
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Міжнародна актуарна асоціація, Міжнародна асоціація дипломованих актуаріїв з 

підприємницьких ризиків та Канадський інститут актуаріїв. Таким чином, освіта за 

актуарним профілем у Канаді регулюється не лише національними, а й світовими 

стандартами, що забезпечує її міжнародне визнання.  

Результати дослідження,  викладені  у першому розділі дисертації, 

відображено в наступних публікаціях автора: Фурсенко, 2017а;Фурсенко, 

2017c;Фурсенко, 2017g; Фурсенко, 2017j; Фурсенко, 2017k; Фурсенко, 2017l; 

Фурсенко, 2018d.  
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РОЗДІЛ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

АКТУАРІЇВ У КАНАДІ 

У другому розділі дисертації визначено особливості системи забезпечення 

якості вищої освіти Канади та механізм сертифікації актуаріїв; актуалізовано досвід 

підготовки фахівців з актуарної справи в канадських 

університетах;охарактеризовано особливості дуального навчання у межах 

університетської підготовки та окреслено роль акредитованих ЗВО у системі 

професійного навчання цих фахівців; представлено специфіку набуття повного та 

асоційованого членства у КІА на базі провідних північноамериканських 

професійних об’єднань – Спілки актуаріїв (SOA) та Спілки актуаріїв з нежиттєвого 

страхування (CAS); cхарактеризовано змістові та організаційно-педагогічні аспекти 

набуття кваліфікації дипломованого актуарія з підприємницьких ризиків у Канаді; 

з’ясовано, які форми, методи і засоби навчання застосовуються у канадських 

університетах та північноамериканських професійних об’єднаннях у процесі 

підготовки актуаріїв та перевірки рівня сформованості навчальних досягнень; 

означено вимоги та особливості здійснення неперервного професійного розвитку. 

 

2.1.  Механізми забезпечення якості вищої освіти Канади та сертифікації 

актуаріїв 

Головною особливістю системи професійної підготовки актуаріїв у Канаді є 

поєднання університетської освіти та підготовки у професійних об’єднаннях зі 

значним домінуванням останніх. Однак який би шлях для одержання професії не 

було обрано, головними регуляторами надання освітніх послуг у сфері актуарної 

науки виступають північноамериканські професійні об’єднання: Спілка актуаріїв 

(the Society of Actuaries – the SOA), Спілка актуаріїв з нежиттєвого страхування (the 

Casualty Actuarial Society – the CAS) та Канадський інститут актуаріїв (the Canadian 

Institute of Actuaries – The CIA). Членство в цих організаціях виступає свідченням 

кваліфікації актуарія і, по суті, є кінцевою метою тривалого процесу навчання. При 

цьому роль формальної академічної освіти у системі підготовки фахівців є 
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незначною та спрямованою лише на формування освітнього базису для успішного 

засвоєння подальшого навчального матеріалу – університетський диплом не є 

посвідченням кваліфікації.  

Така практика може здатись дещо нетиповою для вітчизняної системи 

професійної підготовки, натомість залучення представників професії до формування 

кваліфікаційних вимог є поширеною практикою в Канаді, що є закономірним 

наслідком особливостей останньої. Так, система вищої освіти у цій країні 

організована з точки зору наявності підпорядкування освітніх установ центральним 

органам влади та реалізації єдиної державної політики у цій сфері досить 

незвичайним чином. Освіта загалом і вища освіта зокрема перебувають у 

юрисдикції провінцій. Таким чином, у цій країні відсутнє федеральне міністерство 

освіти, отже, й єдина національна стратегія розвитку освітньої системи, 

загальнодержавні вимоги до акредитації освітніх установ, універсальний механізм 

оцінки якості надання освітніх послуг, що у більшості країн світу знаходиться саме 

у компетенції урядової організації – профільного міністерства. По суті, систему 

вищої освіти Канади складають тринадцять окремих підсистем – десять провінцій та 

три території, які автономно формулюють освітню політику і встановлюють 

стандарти здійснення професійної підготовки. Система забезпечення якості освітніх 

послуг на рівні вищої освіти є багатокомпонентною та складною організацією, 

складові якої наводимо у додатку Е.1. Коротко розглянемо сутність кожного з 

зазначених аспектів.  

Так, Асоціація університетів Канади (2017) є своєрідним аналогом урядового 

Міністерства освіти. Орган заснований у 1911 р., фінансується переважно на основі 

членських внесків та налічує 96 ЗВО. Основне завдання Асоціації полягає у 

виробленні жорстких критеріїв для членства в ній як умови забезпечення якості 

освітніх послуг та моніторингу за їх дотриманням, що здійснюється кожні п’ять 

років на основі самооцінки та експертного висновку.   

Також кожна канадська провінція має власну систему забезпечення якості 

вищої освіти, що функціонує на основі організацій, що представляють університети, 

провінційного уряду та урядових організацій. Регіональні системи моніторингу за 
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контролем якості надання освітніх послуг подано у додатку Е.2. Незважаючи на 

наявність різноманіття підходів, мета системи моніторингу вищої освіти 

здебільшого однакова та полягає у забезпеченні якості надання освітніх послуг, 

встановлення норм частотності та ефективності проходження перевірок та розробці 

процесуального механізму здійснення аудиту(Universities Canada, 2017c).  

Ще одним рівнем моніторингу є внутрішньоуніверситетський. Відповідно до 

вимог Асоціації її члени зобов’язані мати систему внутрішнього моніторингу якості 

університетської підготовки, що відрізняється в кожному університеті, та 

передбачає два аспекти: здійснення самооцінки та надання необхідних матеріалів та 

доступу для отримання експертних висновків щодо своєї діяльності. Зазначені 

функції зазвичай виконуються університетським сенатом чи іншим управлінським 

органом.    

Додатково до державної та університетської системи оцінки якості освітнього 

процесу в Канаді досить поширеною є практика акредитації університетських 

програм професійними об’єднаннями на провінційному, загальнодержавному або 

міжнародному рівнях, що здійснюється з метою аналізу змісту навчання, методів та 

форм організації роботи студентів, їх науково-дослідної діяльності на предмет 

відповідності вимогам майбутньої професії.  

Так, зокрема, такий підхід має місце у підготовці канадських бухгалтерів. 

Акредитація університетської програми здійснюється у цьому випадку Асоціацією 

канадських дипломованих професійних бухгалтерів (Chartered Professional 

Accountants Canada). Проходження курсів в акредитованих ЗВО (по три-чотири 

установи в Альберті, Британській Колумбії, Онтаріо та Квебеку) з показником 

успішності в 60%, дає право на звільнення від кількох з шести передбачених 

фахових курсів на шляху до отримання сертифікату з обліку та фінансів (ACAF – 

Advanced Certificate in Accounting and Finance) (Chartered Professional Accountants of 

Canada, 2018).Наявні також 5 прикладних курсів, які адмініструються виключно 

Асоціацією, та підсумковий іспит. 

Дещо відмінна практика спостерігається й у випадку з підготовкою 

канадських архітекторів. Університетські програми підготовки цих фахівців також 
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проходять акредитацію Радою з сертифікації архітекторів в Канаді (2018) (Canadian 

Architectural Certification Board), починаючи з 1991 р. При цьому проходження 

акредитованої програми, що на сьогодні доступна в 11 університетах, є підставою 

для отримання професійного сертифікату без додаткових випробувань.  

Сільськогосподарський інститут Канади (Agricultural Institute of Canada), 

здійснює акредитацію університетських програм з 1998 р., виконуючи при цьому 

допоміжну функцію з оцінки якості освітнього процесу на відповідних програмах 

для установ, що присуджують кваліфікацію «спеціаліст з агрології» (Professional 

Agrologist) – таких на території Канади налічується 10, по 1 у кожній провінції (The 

Agricultural Institute of Canada, 2018).  

Зазначена практика співпраці академічних установ та галузевих організацій і 

професійних об’єднань в Канаді є загальнодержавною. Ефективність такого підходу 

до організації системи вищої освіти доводить якість освітньої підготовки фахівців у 

Канаді. Так, за даними світового консорціуму ВНЗ Universitas 21, який щорічно 

публікує рейтинг 50 світових систем вищої освіти, за результатами 2017 р. Канада 

перебуває на 7-му місці (для порівняння, Україна – на 35-му) (Williams., Leahy,& 

Jensen, 2017, p. 7). Перелік програм інших спеціальностей та професійних об’єднань, 

відповідальних за їх акредитацію, наведено у додатку Е.3, який, до речі, не є повним 

та наводиться з метою ілюстрування широти залучення професійного компоненту у 

сферу вищої освіти Канади.  

Сконцентруємо нашу увагу на напрямі підготовки «Актуарна наука». 

Зауважимо, що однією із специфічних рис актуарної освіти у Канаді є її 

ступеневість, однак кваліфікаційними рівнями виступають повне та асоційоване 

членство в КІА, а не академічні ступені. Проаналізуємо механізм отримання 

зазначених видів членства – сертифікації  канадських актуаріїв.  

Місцеве професійне об’єднання пропонує декілька типів членства, що є 

свідченням відповідного рівня підготовки та кваліфікації: афілійований член, член-

кореспондент, асоційований член та повний член. Кваліфікаційні вимоги для 

отримання першого професійно значущого виду членства – асоційованого (ACIA) 

наведено нами у додатку Ж.  
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Всі зазначені вимоги, окрім останньої, реалізуються канадськими кандидатами 

за допомогою співпраці місцевого професійного об’єднання з SOA та CAS. 

Відповідно кваліфікаційні вимоги до отримання статусу ACIA змінюються 

відповідно до трансформацій екзаменаційних систем. Так, програма базових 

професійних іспитів зазначених об’єднань з 2018 р. зазнає досить значного 

реформування. Починаючи з весни 2018 р., кандидати, що навчаються за системою 

CAS, замість іспиту зі статистичних та стохастичних моделей складатимуть 

випробування 1 з сучасних аспектів страхової статистики (Modern Actuarial 

Statistics I - MAS-I), а на зміну екзамену з побудови та оцінки актуарних моделей з 

липня 2018 р. запроваджується другий іспит з аналогічною назвою (Modern Actuarial 

Statistics II - MAS-II) (Casualty Actuarial Society,2018a). Іспити початкового рівня за 

системою SOA (2016) також зазнають значних змін з липня 2018 р. та будуть 

наступними: теорія ймовірності, фінансова математика, інвестиційні та фінансові 

ринки, два окремих випробування з коротко-та довгострокових математичних 

розрахунків, статистика у моделюванні ризиків та прогнозна аналітика. Як бачимо, 

кількість випробувань базового рівня становитиме 7, а не 5, як це мало місце за 

програмами 2017 р.  

Розглядаючи другу вимогу – підтвердження академічними результатами 

(VEE), слід зазначити, що згаданий компонент не є передумовою допуску до 

складання іспитів базового рівня – навпаки, для того, що зареєструвати свої 

результати як VEE, особа повинна скласти два актуарні екзамени. Цікавим є й той 

факт, що для навчання за системою CAS вимагається підтвердження академічними 

результатами з двох дисциплін – корпоративні фінанси та економіка, у випадку ж з 

системою SOA перелік необхідних предметів доповнено прикладною статистикою. 

Зміни у екзаменаційній системі CAS відбулись у зв’язку з впровадженням іспиту S у 

2015-2016 рр. Як і ряд базових екзаменів, з липня 2018 р. ця складова 

кваліфікаційних вимог також підлягає реформуванню, суть якого наведено у 

додатку З.1 та З 2.  

Основною метою осіб, котрі мають намір займатись актуарною наукою у 

Канаді, є отримання статусу повного члена КІА. Лише цей рівень членства дозволяє 
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визнати особу кваліфікованим актуарієм у повному розумінні цього слова. Існує 

декілька шляхів досягнення цієї цілі, кожен з яких передбачає освітню підготовку та 

практичну роботу претендента. Розглянемо кожен з таких способів досягнення 

статусу повного члена КІА окремо.  

Кваліфікаційні вимоги, що їх передбачає традиційний шлях, систематизовано 

нами у додатку Ж. Вартонаголосити і на тому, що КІА визнає наступні спеціалізації, 

що набуваються для одержання повного членства у рамках SOA: фінанси 

організацій та ризик-менеджмент підприємства, фінансова математика та 

інвестування, індивідуальне страхування життя та ануїтети, пенсійні виплати, 

групове страхування та страхування життя (Canadian Institute of Actuaries, 2015b, 

с. 2). Спеціалізацію з загального страхування КІА на даний момент не визнає.  

Наступний шлях отримання повного членства у КІА можливий у рамках 

Угоди про взаємне визнання кваліфікацій. Відповідно від претендента вимагається 

наявність статусу повного члена професійного об’єднання, з яким КІА уклала 

відповідну угоду, що отримане у результаті успішного проходження іспитів та є 

наслідком відповідності іншим кваліфікаційним вимогам такої професійної 

організації. Крім того, вимагається набуття статусу асоційованого чи афілійованого 

члена КІА та дотримання наступних вимог: успішне завершення практичного 

навчального курсу у рамках КIA чи складання «Іспиту 6» за CAS, що стосується 

виключно Канади; успішне проходження семінарів з професіоналізму у рамках КІА 

чи схваленого курсу з професіоналізму CAS, якщо останній здійснюється на 

території Канади; відповідність вимогам щодо досвіду роботи: три роки актуарної 

практики, з яких 12 місяців роботи на території Канади зі статусом асоційованого 

члена (Canadian Institute of Actuaries, 2016a, с. 3). 

На сьоггдні угоди про взаємне визнання кваліфікацій з КІА уклали наступні 

професійні об’єднання: Ірландська спілка актуаріїв (Society of Actuaries in 

Ireland&Canadian Institute of Actuaries, 2004), Інститут актуаріїв Об’єднаного 

Королівства (Institute and Faculty of Actuaries&Canadian Institute of Actuaries, 2013), 

Інститут актуаріїв в Австралії (Institute  of Actuaries of Australia&Canadian Institute of 
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Actuaries, 2015b), Спілка актуаріїв Південної Африки (Actuarial Society of South 

Africa&Canadian Institute of Actuaries, 2015).  

Афілійоване членство, що представляє третій шлях отримання повного 

членства, покликано забезпечити більш доступний та полегшений процес набуття 

членства в КІА для висококваліфікованих актуаріїв-іноземців, які мають бажання 

працювати у Канаді, проте не підпадають під Угоду про взаємне визнання. Надання 

цього виду членства передбачає оцінку рівня кваліфікованості кандидата з метою 

встановлення відповідності його освітньої підготовки та досвіду роботи вимогам 

КІА. Для таких осіб існує можливість отримання повного членства шляхом 

проходження індивідуальної навчальної програми, що, окрім наявності трирічного 

досвіду роботи у якості актуарія (один рік – працевлаштування в Канаді), 

передбачає: успішне завершення практичного навчального курсу КІА (Practice 

Education Course) або складання екзамену 6 у рамках CAS, що включає вивчення 

спеціального матеріалу, що стосується Канади; успішне проходження семінарів з 

професіоналізму у рамках КІА чи схваленого курсу з професіоналізму CAS, якщо 

останній присвячений Канаді та здійснюється на території цієї країни (Canadian 

Institute of Actuaries, 2016a, с. 3); інші індивідуальні для кожного конкретного 

випадку завдання, що встановлюються Комітетом з питань надання членства.  

Як бачимо, кожен шлях отримання повного членства включає вимоги до 

досвіду роботи. У цьому аспекті наявний поділ на професійний досвід безвідносно 

до окремих локацій та досвід здійснення професійної діяльності у власне Канаді. 

Аналізуючи актуарну практику в цілому, потрібно зазначити, що існують деякі 

уточнення стосовно цих норм – три роки професійної діяльності повинні 

відповідати наступним вимогам: це повинен бути період останніх 10 років до 

моменту подання заявки на членство та повна зайнятість (від 35 робочих годин на 

тиждень). Від претендентів вимагається детальний опис здійснюваної роботи за 

трирічний період і засвідчення достовірності такого опису та відповідності видів 

виконуваних робіт встановленим стандартам професійним актуарієм. Цьому має 

бути присвячений окремий лист. 
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Розглядаючи трудову діяльності у якості актуарія на території Канади, вимога 

стосовно наявності 12 місяців практики передбачає трирічний період до моменту 

подання заявки (Canadian Institute of Actuaries, 2016a, с. 4-5). Від претендента 

вимагається подання опису видів здійснюваних робіт та підтвердження цього факту 

способами, аналогічними до зазначених вище.  

Останній вид членства – це зарахування до КІА у якості члена-кореспондента. 

Головна умова – особа має бути визнаною як висококваліфікований актуарій у 

власній країні (Canadian Institute of Actuaries, 2016a, с. 5). Додаткові критерії для 

членства у кожному окремому випадку встановлює Відділ з членства, освіти та 

професійного розвитку КІА (the Membership, Education and Professional Development 

Department of the Institute).  

Таким чином, незважаючи на те, що КІА є автономною установою в окремій 

країні, власної системи іспитів це професійне об’єднання не має. Натомість КІА 

виступає співорганізатором екзаменаційних систем та сприяє проведенню іспитів 

спільно з SOA та CAS. Беручи до уваги відносно невелику кількість матеріалу, у 

рамках навчальних програм SOA, присвячених власне актуарній практиці у Канаді, 

КІА запровадив практичний навчальний курс (PEC –Practice Education Course) для 

осіб, що навчаються за системою цього професійного об’єднання. Такий курс 

представляє собою триденну програму, що має на меті озброїти канадських 

актуаріїв знаннями галузевих особливостей, професійними стандартами та 

специфікою законодавства Канади. При цьому вважається, що особи, які успішно 

склали Іспит 6 щодо Канади за системою CAS, проходження PEC не потребують.  

Необхідно зауважити, що екзаменаційний процес у рамках SOA, як і 

діяльність, пов’язана з постійним професійним розвитком та здійсненням 

досліджень, є достатньо багатопрофільними, проте здебільшого орієнтованими на 

майбутніх фахівців, які бажають спеціалізуватись на індивідуальному і груповому 

страхуванні життя та здоров’я і ануїтетах. Існують також напрями підготовки 

фахівців за спорідненими дисциплінами: фінанси та інвестування, ризик-

менеджменту підприємства, пенсійні виплати. Єдиним винятком, що склалось 

історично, були актуарії, що прагнули працювати у сфері страхування майна та 
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страхування від нещасних випадків. Типи членства, що надає зазначене професійна 

об’єднання, включають такі: асоціативний член (ASA – Associate), повний член (FSA 

– Fellow) та дипломований аналітик з підприємницьких ризиків (CERA – Chartered 

Enterprise Risk Analyst). (Society of Actuaries, 2017а). 

У CAS кваліфікацію здобувають здебільшого актуарії, що прагнуть 

спеціалізуватися на ризиках, пов’язаних із майновим страхуванням. Це професійне 

об’єднання, подібно до КІА та SOA, також організовує проведення семінарів та 

конференцій, сприяє здійсненню досліджень у сфері актуарної науки. CAS пропонує 

чотири види членства: асоційоване (ACAS –Associate), дипломований аналітик з 

підприємницьких ризиків (CERA – CharteredEnterpriseRiskAnalyst), повне (FCAS – 

Fellow) та афілійоване (Affiliate) (Casualty Actuarial Society, 2017a). 

Проаналізувавши вимоги двох зазначених професійних об’єднань для 

отримання членства (повного та асоційованого) та порівнявши їх з аналогічними 

нормами КІА, ми дійшли висновку, що навчальний процес в основному, є 

ідентичним. Так, для усіх трьох професійних об’єднань для отримання членства 

вимагається: складання іспитів, проходження онлайн-курсів, підтвердження 

належного рівня опанування предметів академічними результатами (навчальними 

досягненнями поза межами професійних об’єднань), курсів професіоналізму. Тому 

справедливо говорити про те, що фактично для отримання повного членства в КІА 

необхідно отримати повне членство або в SOA, або CAS, хоча і з деякими 

можливими варіаціями. Узагальнена порівняльна характеристика функцій трьох 

професійних об’єднань представлена у додатку И. Таким чином, можемо зробити 

висновок, що їх функціональне призначення ідентичне, з декількома суттєвими 

відмінностями, основними з яких є, з одного боку, є відсутність статусу 

національного регулятора професії у CAS та SOA, а з іншого – відсутність 

національної системи іспитів у КІА. 

Проаналізовані матеріали дозволяють зробити висновок, що у світовій 

практиці немає уніфікованого підходу для отримання кваліфікації дипломованого 

актуарія з підприємницьких ризиків (CERA). Фактично, кожне професійне 
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об’єднання, що є членом Міжнародної асоціації CERA, забезпечує отримання 

відповідної кваліфікації, використовуючи один зі шляхів, наведених у додатку К.  

Перший та останній спосіб заслуговують на особливу увагу. Канадський 

інститут актуаріїв, будучи уповноваженим представником Міжнародної асоціації 

CERA, не має власної системи підготовки таких фахівців. Однак він уповноважений 

надавати кваліфікацію CERA. Вирішення цієї суперечності здійснюється шляхом 

тісної співпраці з CAS та SOA. Відповідно, існує два шляхи набуття статусу 

кваліфікованого актуарія з підприємницьких ризиків у Канаді: закінчення освітньої 

програми, що пропонується CAS, та проходження системи випробувань SOA. 

Коротко розглянемо особливості кожного з них. 

Отже, освітня програма CAS передбачає:відповідність усім критеріям для 

отримання асоційованого членства CAS;складання «Іспиту 7» (оцінка зобов’язань, 

оцінка страхових компаній та ризик менеджмент підприємства) та «Іспиту 9» 

(фінансовий ризик та норми дохідності від капіталовкладень); успішне закінчення 

триденного семінару з ризик-менеджменту підприємства та моделювання; 

складання «Іспиту ST9» (enterprise risk management specialist technical exam), що є 

випробуванням зі спеціалізації. Від осіб, що здобули повне членство в CAS, 

вимагається лише проходження семінару та складання випробування ST9 (Casualty 

Actuarial Society,2017b). Як бачимо, CAS здійснює підготовку за першою схемою, 

що наведена вище.  

Водночас SOA пропонує:складання іспитів з теорії ймовірності, фінансової 

математики, моделей фінансової економіки, побудови та оцінки актуарних моделей. 

Слід зазначити, що іспит з моделей непередбачуваних подій, що є обов’язковою 

умовою набуття асоційованого, отже, й повного членства, не передбачається; 

успішне проходження дистанційного онлайн-курсу «Основи актуарної діяльності»; 

підтвердження академічними результатами успішного проходження курсів з 

економіки та фінансів організацій;складання модулю та іспиту з ризик-

менеджменту, при цьому перший має передувати екзаменаційному випробуванню; 

проходження професійного курсу для отримання асоційованого членства в 

організації (Society of Actuaries, 2017b).  
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У випадку наявності кваліфікації CERA, що надана іншим уповноваженим 

представником Міжнародної асоціації CERA, КІА передбачена можливість 

переведення осіб, що вже мають означений статус від іншого уповноваженого 

представника CGA, під свою юрисдикцію, що означатиме підпорядкування 

канадському професійному об’єднанню. Для цього необхідно заповнити форму 

встановленого зразка, де, окрім особистих даних, зазначаються причини зміни 

чинного уповноваженого представника, згоду на обробку персональної інформації 

та дотримання наявних норм професійної діяльності у рамках КІА (Canadian Institute 

of Actuaries, 2017d).  

Таким чином, підготовка дипломованих актуаріїв з підприємницьких ризиків 

зокрема та актуаріїв в цілому є багатоаспектним та неоднорідними процесом, що 

характеризується високим ступенем міжнародної співпраці. 

 

2.2. Підготовка актуаріїв в університетах Канади  

2.2.1. Роль університетів у системі підготовки актуаріїв у Канаді 

Зауважимо, що актуарна освіта по всьому світу характеризується специфічною 

роллю закладів вищої освіти у здійсненні підготовки фахівців цього профілю. За 

винятком декількох країн (Бразилія, Аргентина, Мексика тощо), університетські 

програми перебувають на етапі становлення, а їх успішне завершення не є 

достатньою умовою для входження у професію. Натомість основним суб’єктом, що 

забезпечує навчально-практичну підготовку майбутніх актуаріїв, основним 

регулятором та контролером якості освітньої підготовки виступають професійні 

об’єднання. Така тенденція мала місце упродовж тривалого часу. Нині в умовах 

зростаючого попиту на фахівців з актуарної справи, який пов’язаний з розвитком 

ринкових відносин та посиленням явищ нестабільності та нестійкості ринку, зростає 

потреба інтеграції двох інституцій у єдину потужну систему професійної підготовки 

актуаріїв, яка сприятиме популяризації цього фаху серед молоді й дозволить 

розширити науково-дослідні виміри актуарної науки для розвитку цій професії. 

Цінним для розвитку актуарної освіти є досвід Канади. Варто зазначити, що в 

Північній Америці (і у Канаді зокрема) достатньотривалий період академічна освіта 
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за актуарним напрямом залишалась рідкісним явищем, головним чином, через 

невелику кількість ЗВО, що здійснювали підготовку за відповідним профілем. 

Першим університетом, котрий пропонував актуарні програми у Канаді, став 

Торонтський університет (1875 р.), а у США – лише з 1902 р. університети Айови та 

Мічигану. Збільшення кількості університетських курсів з актуарної справи 

відбувається лише у 1950-х рр. (Mange, 2012, p.12-13). Однак такий шлях отримання 

кваліфікації актуарія на той час все ще не набував поширення, оскільки успішне 

закінчення університету не було достатньою підставою для початку трудової 

діяльності у якості кваліфікованого актуарія. Посвідченням підтвердження 

кваліфікації виступало лише складання професійних іспитів, тому можна 

стверджувати, що професійні об’єднання були основними освітніми організаціями, 

які сприяли професійному розвитку та забезпечували відносно масовий характер 

актуарної освіти.  

У зв’язку з цим характерною рисою актуарної освіти у 1990-х рр. було те, що 

основною формою набуття знань, умінь та навичок залишалась самоосвіта. Окрім 

наявності списку рекомендованих для опрацювання джерел та програм професійних 

іспитів, жодних інших джерел підтримки тих, хто навчається, з боку професійних 

об’єднань не спостерігалось. Проте чітким було й усвідомлення неприйнятності 

такого стану речей. Фактично з часів становлення актуарної професії в Канаді 

спостерігаємо спроби пошуку оптимальних методів і засобів навчання та намагання 

досягти уніфікації і комплексності навчальних матеріалів. Так, ще у 1905 р. 

Артуром Хантером, членом Спілки актуаріїв, були розроблені рекомендації 

стосовно підготовки майбутніх фахівців до успішного складання професійних 

іспитів та до здійснення трудової діяльності. Серед зазначених пропозицій можна 

виділити такі, як: узгодження змісту підручників, що використовуються Спілкою 

актуаріїв (the Actuarial Society) та Інститутом актуаріїв (the Institute of Actuaries) та 

розробка курсу лекцій за темами, що потребували додаткового висвітлення. Такий 

курс у рамках Спілки актуаріїв Америки було вперше створено у 1910 р.(Mange, 

2012,c. 13). 

Нова спроба перенести підготовку майбутніх актуаріїв в університетське 



89 
 

середовище мала місце у 1960-1970-х рр. У 1969 р. тогочасний президент 

Американської спілки актуаріїв Венделл Міллмен (Wendell Milliman) висунув 

пропозицію зараховувати успішне навчання за актуарною магістерською програмою 

в акредитованому навчальному закладі та здачу іспитів як еквівалент складання 

професійних екзаменів, що розробляються та проводяться згаданою професійною 

організацією. Один із його наступників Чарльз Троубрідж (Charles Trowbridge) у 

своїй промові 1975 р. також наголошував на специфіці співвідношення формальної 

університетської освіти та неформальної професійної підготовки, а саме відсутності 

університетської програми, яка б повною мірою забезпечувала б підготовку 

майбутніх актуаріїв з достатнім рівнем кваліфікації на кшталт медиків чи юристів. 

Створення університетської системи освіти призвело б, за словами Ч. Троубріджа, 

до зміцнення престижу професії. Однак два роки потому Експертна комісія з питань 

освіти та екзаменування (the Advisory Committee on Education and Examinations), яка 

лобіювала розвиток університетського актуарного освітнього середовища, 

припинила підтримувати цю ідею, що ознаменувало втрату інтересу до зазначеного 

питання (Mange, 2012, c. 13). Відтоді доцільність створення університетського 

еквіваленту навчальних програм професійного об’єднання обговорюваласьчас від 

часу, однак значних кроків на шляху до досягнення зазначеної мети не було 

зроблено аж до початку ХХI ст. 

Натомість у 2011 р. Канадський інститут актуаріїв оголосив про прийняття 

рішення щодо введення альтернативного шляху вступу до професії актуарія, згідно з 

яким з вересня 2012 р. ряд університетів, схвалених цим професійним об’єднанням, 

пропонували навчальні курси, по завершенню яких студенти мають можливість 

звернутись до КIA стосовно звільнення від ряду письмових професійних іспитів 

SOA/CAS, необхідних для набуття членства в Канадському інституті актуаріїв 

(повного члена чи члена-кореспондента) (Mange, 2012,c. 13). Необхідність такого 

кроку була зумовлена окресленню нових перспектив для розвитку професії, зокрема 

залучення талановитої молоді, побудова у цій країні єдиної потужної системи 

підготовки фахівців з актуарної справи. Процес становлення університетської 

актуарної освіти є достатньо тривалим, включає значну кількість складових та 



90 
 

здійснюється за принципами постійного моніторингу і контролю з боку місцевого 

професійного об’єднання. Розглянемо його специфіку нижче. 

Отже, відправною точку створення академічної системи актуарної освіти у 

Канаді можна вважати заснування у рамках Канадського інституту актуаріїв 

Акредитаційного комітету (АС) у 2010 р., основним завданням якого стало 

впровадження програми схвалення університетів на предмет забезпечення високого 

рівня підготовки майбутніх фахівців. Зазначений комітет спільно з представниками 

CIA розробили Програму акредитації. Крім того, до уваги бралась необхідність 

залучення до роботи представників професійних товариств-партнерів, адже 

реформуванню підлягав, по суті, саме їх механізм присвоєння членства, що є 

тотожним присвоєнню кваліфікації. Саме тому делегати від CAS та 

SOAзапрошувались у якості спостерігачів. 

Наразі основна мета програми – забезпечити звільнення студентів, що 

навчаються за актуарними програмами, від наступних іспитів: основи фінансової 

математики (FM/2), моделі фінансової економіки (MFE/3F), моделі страхування 

життя (MLC/3L) та побудова і оцінка актуарних моделей (C/4). Звільнення не 

передбачене від іспиту з теорії ймовірностей. Особам, що здобувають членство 

академічним шляхом, необхідно скласти цей іспит за системою CAS чи SOA.  

Жодних інших змін у правилах набуття статусу кваліфікованого актуарія не 

передбачається: вимагається подальше складання всіх екзаменів для отримання 

повного членства та відповідність іншим кваліфікаційним вимогам (Stapleford, 2012, 

с. 14). При цьому пріоритетом є збереження високих стандартів, що були властиві 

професійній підготовці до реформи. Канадський інститут актуаріїв переконаний, що 

шлях до досягнення статусу повного члена таким чином стане більш прогнозованим 

та передбачуваним і збагатить теорію й методику навчання майбутніх актуаріїв.  

Акредитаційний комітет запросив 16 університетів взяти участь у процедурі 

оцінки якості надання освітніх послуг з актуарного профілю. З метою встановлення 

відповідності критеріям було створено Комісію з питань акредитації (Accreditation 

panel) для кожного з одинадцяти університетів, які відгукнулись на пропозицію. До 

складу комісії входили члени Акредитаційного комітету, наукові співробітники та 
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повні члени Канадського інституту актуаріїв поруч з іншими його представниками. 

Крім того, серед вимог до членів комісії було зазначено, що жоден з них не повинен 

працювати чи перебувати в інших формах співпраці з освітнім закладом протягом 

останніх трьох років. Ці комісії здійснювали інспекції шляхом безпосереднього 

виїзду на територію університету тривалістю у півтора дні (Stapleford, 2012, с. 14-

17). У рамках таких візитів відбувались зустрічі з керівними кадрами викладацького 

складу та, за можливості, з викладачами, які безпосередньо були залучені до 

викладання курсів, після проходження яких передбачене звільнення від подальших 

професійних іспитів. При цьому значна увага приділялась баченню, що його мають 

представники викладацького складу, стосовно змістового наповнення програм, 

доцільності включення до штату педагогічних працівників повних членів КІА. 

Такого типу діалог із завідувачами кафедр і представниками деканатів дозволив 

виявити стан професійної підготовки майбутніх актуаріїв в університетах та 

перспективи подальшого розвитку університетської освіти з цього напряму.  

Важливим аспектом обговорення була необхідність встановлення єдиних, 

суворих і водночас об’єктивних вимог до оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів.Так, за Програмою показник успішності з предметів, за якими 

передбачене подальше звільнення від професійних іспитів, не повинен бути нижче 

80%, що відповідає оцінці «B» і вищета має включати екзамени чи тестування. 

Тривалість зазначених форм контролю рівня навчальних досягнень повинна 

перевищувати час, відведений на складання аналогічних іспитів, встановлених 

професійними об’єднаннями. Від викладачів також вимагалось надавати письмові 

екзаменаційні роботи, особлива увага зверталась на роботи сильних студентів та 

тих, хто не склав іспит (Stapleford, 2012, с. 15).Такий підхід дозволяв виявити рівень 

складності завдань, що вказало б на можливу потребу вдосконалення системи 

оцінювання.  

Не менш важливим аспектом виступають також і вимоги до кадрового 

забезпечення освітнього процесу. Так, від університетів вимагається наявність 

щонайменше чотирьох штатних працівників, один з яких повинен мати статус 

повного члена КІА та виконувати функції університетського актуарія з питань 
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акредитації (the university’s accreditation actuary (AcA). Саме в обов’язки останнього 

входить постійний моніторинг відповідності курсів, предметів, від складання іспитів 

з яких студенти звільняються, з очікуваннями КІА (Stapleford, 2012, с. 15-16). 

Актуарієм з питань акредитації може бути повний член КІА чи іншого професійного 

об’єднання (у цьому випадку – мати асоційоване членство КІА), володіти 

практичним досвідом роботи актуарієм чи здійснення викладацької діяльності 

Комітет проводить зустрічі з таким актуарієм для виявлення результатів роботи 

останнього.  

Крім того, слід зазначити, що на основі освітніх завдань провідних 

північноамериканських об’єднань університети складали навчальні програми перед 

зустрічами з представниками комісій. Перед освітніми закладами ставилась вимога 

відповідності навчального матеріалу екзаменаційній програмі на рівні 85%. Більш 

того, у випадку, якщо програма відображала менше ніж 100% матеріалу, що 

включений до іспиту, від університетів вимагалось обґрунтування того, за рахунок 

якого матеріалу зазначена різниця буде компенсована (Stapleford, 2012, с. 15-16). 

Інспекції підлягали й практика викладання – основна мета при цьому полягала у 

забезпеченні комплексності та якості навчання актуаріїв. На нашу думку, такий 

підхід є виправданим та раціональним, адже спрямований на забезпечення 

еквівалентності навчання на актуарній програмі університету рівню професійної 

підготовки на базі професійних об’єднань. Адже відхід від вікової традиції навчання 

актуаріїв за системи SOA та CAS не повинен мати своїм наслідком зменшення 

врахування реальних потреб у знаннях, уміннях та навичках, що досягалось у 

системах навчання професійних об’єднань.  

Після завершення інспектування Комісія склала звіт за типовим зразком з 

подальшими висновками стосовно рекомендації університетів до акредитації та 

подавала його до Акредитаційного комітету. Останній спільно з управлінським 

органом – Радою з питань освіти та відповідності професійним вимогам (the 

Eligibility and Education Council) – виокремили п’ять університетів, яким надано 

повну акредитацію терміном на 5 років. Ще трьом закладам вищої освіти, до яких 

були зауваження стосовно навчальних програм, було надано попередню 
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акредитацію терміном на три роки. Від останніх вимагалось внести відповідні зміни 

упродовж визначеного періоду (Stapleford, 2012, с. 15-17). Ряд інших вимог 

«Програми акредитації університетів» для отримання схвалення КІА 

систематизовано нами у додатку Л. 

Необхідно зазначити, що реалізація програми акредитації університетів, 

особливо на початкових етапах, передбачала можливість подання апеляції 

закладами, які не пройшли перевірку на відповідність встановленим критеріям. 

Тому для розгляду кожного апеляційного подання створювалась комісія, яка 

інспектувала заявку, звіт Комісії з питань акредитації та ряд інших факторів. За 

результатами повторного розгляду та аналізу результатів інспектування ще двом 

університетам було надано акредитацію (з трьох, що подавали заявки).  

На сьогодні акредитованими є наступні університети Канади: Університет 

Калгарі, Університет Конкордія, Університет Лаваля, Манітобський університет, 

Монреальський університет, Університет Реджайна, Університет Саймона Фрейзера, 

Торонтський університет, Університет Квебеку в Монреалі, Університет Ватерлоу, 

Західний університет (Canadian Institute of Actuaries, 2011a).  

Цікавим є рішення Акредитаційної комісії щодо випускників, які закінчили 

університетські актуарні програми до 2012 р., а, отже, до моменту впровадження 

Програми акредитації університетів, відповідного до якої, звільнення від складання 

професійних іспитів для них не передбачене. Такий крок, незважаючи на 

суперечність принципам демократичності та рівноправності, все ж видається 

виправданим, оскільки освітні програми минулих років не підлягали інспекції, тому 

їх відповідність сучасним стандартам залишається під питанням. 

Варто зауважити, що існують певні заходи впровадження яких видається 

пріоритетним для успішної реалізації Програми акредитації університетів. Серед 

них можна відзначити посилення співпраці та створення єдиного освітнього 

простору з освітніми організаціями партнерами (the SOA/ CAS), пошук та навчання 

зовнішніх екзаменаторів для постійного контролю за діяльністю акредитованих 

університетів, навчальних планів і програм, розробка та розвиток адміністративних 

процедур, що здійснюватимуться Канадським інститутом актуаріїв.  



94 
 

Щодо співпраці КІА з його партнерами CAS таSOA, необхідно зазначити, що 

така взаємодія потребувала координації зусиль та значного масиву роботи. Так, 

правління CAS доручило власному освітньому комітету надати оцінку канадській 

Програмі акредитації університетів. Результатом такої ревізії стала рекомендація 

комітету визнати звільнення від базових професійних іспитів у разі успішного 

завершення університетських курсів канадських університетів (Teufel, 2012). 

Іншими словами, успішно проходження навчальних курсів є підставою для 

отримання не лише статусу асоційованого та повного членства в КІА (ACIA та 

FCIA), а й членства в CAS (ACAS та FCAS). 

У межах SOA був створений аналогічний комітет, проте Рада директорів 

19 жовтня 2013 р. винесла негативне рішення, мотивуючи його тим, що така 

практика призведе до зниження освітніх стандартів: успішне проходження 

університетських курсів у Канаді не визнається еквівалентним складанню базових 

іспитів (Canadian Institute of Actuaries, 2013). Це означає, що на підставі отримання 

позитивної оцінки з курсів-аналогів базових іспитів в акредитованому ЗВО Канади 

особа не може отримати повне чи асоційоване членство SOA. Водночас за 

канадськими випускниками залишається право доступу до всіх подальших 

семінарів, модулів, курсів та іспитів, необхідних для отримання членства в КІА.  

Зазначимо також, що обґрунтування SOA свого рішення не визнавати 

проходження курсів-відповідників професійних екзаменів базового рівня 

достатньою підставою для успішної сертифікації аргументом про те, що такі зміни є 

непотрібною лібералізацією кваліфікаційних вимог є значною мірою 

безпідставними. Так, статистичні дані свідчать про те, що лиш 37% студентів 

актуарних програм у ЗВО мають показники успішності, що дозволяють отримати 

звільнення від складання базових професійних іспитів. Натомість кількість 

кандидатів, які успішно проходять еквівалентні екзамени SOA та CAS, – 46%. Крім 

того, показники успішності студентів університетських актуарних програм 

приблизно на 9% перевищують мінімальний прохідний бал (Gabriel, 2015b). 

Наведені дані свідчать про те, що кількість кандидатів, яким перезарахувують 

проходження університетських курсів як еквівалент складання базових професійних 
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іспитів є на 9% меншою за кількість осіб, що фактично успішно складають 

аналогічні випробування. Відповідно отримання мінімального прохідного балу є 

складним випробуванням (беручи до уваги також і той факт, що один іспит CAS чи 

SOA вартує до трьох університетських курсів). 

У цілому перспективним напрямом співпраці академічного середовища та 

професійного об’єднання у Канаді вважається створення умов, за яких абсолютна 

більшість вимог для отримання асоційованого членства у КІА може бути задоволена 

за три-чотирирічний термін навчання на актуарних університетських програмах 

(Canadian Institute of Actuaries, 2008a). 

На сьогодні Програма акредитації університетів КІА визнається також 

Інститутом та Факультетом актуаріїв Великобританії та Інститутом Актуаріїв 

Австралії, а також МААА у США (Canadian Institute of Actuaries, 2017e).  

Таким чином, розроблення та впровадження Програми акредитації 

університетів є одним із найважливіших кроків у розвитку актуарної 

університетської освіти у Канаді. Основна мета цього документу полягає у 

забезпеченні звільнення випускників акредитованих ЗВО від складання ряду 

базових професійних іспитів, що слугує підтвердженням якості навчання студентів, 

а саме надання університетами освітньої підготовки на рівні, що відповідає високим 

вимогам до знань, умінь та навичок майбутніх актуаріїв, характерним для вступу до 

професії через проходження кваліфікаційних випробувань, організованих 

професійними об’єднаннями, як це було передбачено віковими традиціями. 

Підвищення стандартів університетської освіти фактично стало необхідною умовою 

її становлення та визнання не лише в Канаді, а й за її межами, головним чином, у 

США. Зазначений факт є ключовим в оцінці успіху реалізації програми, адже 

місцеве професійне об’єднання не має власної системи професійних іспитів, тому 

для надання членства керується системою американських організацій the CAS/ SOA. 

Відповідно визнання академічних результатів CAS як еквіваленту успішної здачі 

екзаменів є незаперечним здобутком й на рівні міжнародної співпраці. Досягнення 

згаданих результатів стало можливим завдяки наступним принципам здійснення 

моніторингу: гласності, об’єктивності, неперервності, єдності зовнішнього 
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контролю та самоуправління, діагностико-прогностичної спрямованості та 

валідності.  

2.2.2. Зміст підготовки актуаріїв в університетах Канади 

На основі аналізу навчальних планів, програм доведено,що канадський підхід 

до професійної підготовки актуаріїв до недавнього часу здебільшого базувався на 

системі навчання і складання професійних іспитів за моделями американських 

професійних об’єднань – Спілки актуаріїв (SOA) та Спілки актуаріїв з нежиттєвого 

страхування (CAS), лише доповненими специфічним для Канади змістом.  

Незважаючи на те, що співпраця із згаданими професійними об’єднаннями 

залишається пріоритетним напрямом роботи КІА, очевидним є факт недооцінки 

потенціалу університетів як провайдерів освітніх послуг у сфері актуарної науки. 

КІА переконаний, що спільні зусилля університетів, котрі спрямовані на підготовку 

студентів у процесі успішного освоєння дисциплін, що становлять основу іспитів 

першого рівня, та чітко організована самостійна робота у рамках професійних 

об’єднань для складання подальших професійних випробувань з метою отримання 

повного членства – це шлях для підвищення якості освітньої підготовки канадських 

фахівців.  

На сьогодні акредитація університетів здійснюється на попредметній основі (a 

course-by-course basis). Перехід до акредитації актуарних програм в цілому 

здійсниться лише у випадку, якщо переваги запровадження університетської освіти 

у якості заміщення певних ланок системи підготовки у професійних об’єднаннях 

будуть очевидними. На разі введення академічного навчання як складової 

освітнього процесу для отримання статусу кваліфікованого актуарія є 

експериментом (Canadian Institute of Actuaries, 2014c).   

Нами з’ясовано, що навчання в університеті Конкордія за актуарним 

профілем здійснюється за наступними кваліфікаціями: бакалавр мистецтв чи 

бакалавр наук за поглибленою програмою підготовки з актуарної математики (BA or 

BSc Honours in Actuarial Mathematics), бакалавр мистецтв чи бакалавр наук зі 

спеціалізації«Актуарна математика» (BA or BSc Specialization in Actuarial 

Mathematics) чи спеціалізації«Актуарна математика та фінанси» (Specialization in 
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Actuarial Mathematics/Finance). Зауважимо, що вимоги до навчання на програмах для 

отримання кваліфікації бакалавра наук та бакалавра мистецтв є однаковими, 

зокрема ідентичними є кількість кредитів, набір необхідних курсів. Проте студенти, 

що успішно виконали вимоги такої програми, обирають лише одну з 

запропонованих кваліфікацій.  

Програма зі спеціалізації «Актуарна математика» передбачає 57 базових 

кредитів та 3 кредити, які студент обирає з наявних 6 вибіркових, що їх пропонує 

випускова кафедра. У цьому випадку йдеться про кафедру математики та 

статистики. Перший блок включає увесь матеріал, необхідний для складання іспитів 

P, FM, MLC та C у рамках Спілки актуаріїв, а також курси з прикладної статистики, 

схвалені SOA, успішне освоєння яких повинно відповідно до вимог бути 

підтверджене академічними результатами. Підготовчі курси до екзамену з моделей 

фінансової економіки (MFE) та курси з економіки та корпоративних фінансів, що 

також вимагають підтвердження академічними результатами, зазвичай вивчаються 

студентами як складова вибіркових курсів.  

Серед обов’язкових курсів є наступні: два курси з лінійної алгебри (6 

кредитів), два курси з вищої математики (6 кредитів), обчислювальна математика (3 

кредити), два курси математичного аналізу (6 кредитів), два курси з теорії 

ймовірності (6 кредитів), статистика (3 кредити), фінансова математика (3 кредити), 

два курси з актуарної математики (6 кредитів), теорія ризику (3 кредити), теорія 

правдоподібності (3 кредити), розподіл збитків (3 кредити), лінійні моделі (3 

кредити), часові ряди та прогнозування (3 кредити), статистичне моделювання (3 

кредити) (Concordia University, 2017b). 

Вибіркова складова передбачає вивчення трьох практичних, лабораторних 

курсів з актуарної математики, що пов’язані з програмним забезпеченням та будуть 

корисними для студентів під час складання іспитів SOA чи CAS, обсягом в 1 та по 

два кредити, а також практичні заняття зі статистики, що є підготовкою до 

складання іспиту з теорії ймовірності. 

Крім того, від студентів вимагається обрати 24 кредити з предметів, що не 

читаються випусковою кафедрою, та 6 кредитів з гуманітарних та суспільних 
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дисциплін. Серед перших студентам пропонуються такі дисципліни: основи 

цільового програмування, програмування комп’ютерних додатків, вступ до 

мікроекономіки, фінансовий облік, вступ до бізнесу та менеджменту, 

мікроекономіка, вступ в макроекономіку, макроекономіка, грошовий обіг та 

банківська справа, численні курси з фінансів (Concordia University, 2017b).  

Також необхідно зазначити, що кількість місць для навчання за цією 

програмою є обмеженою, ліцензовані обсяги – 50 студентів, що обираються 

зазвичай з-поміж більше 200 заяв. Основна вимога для успішного вступу на 

спеціальність – це передусім середній бал атестату від 3.3 до 4.3. У подальшому для 

навчання за цією програмою, результати навчання мають бути на рівні 2.0 – 4.3 

балів (Canadian Institute of Actuaries, 2017f).   

Програма, що передбачає спеціалізацію з актуарної математики та фінансів, 

була розроблена спільно з бізнес-школою Молсан (Molson School of Business). 

Змістове наповнення аналогічне попередній програмі, проте значна увага також 

приділяється, проблемі фінансів. Передбачається, що студенти мають опанувати 90 

кредитів, з яких 87 розподіляються між обов’язковими для вивчення дисциплінами, 

що порівняно з попередньою програмою доповнено ще 6 обов’язковими курсами 

(вступ до мікроекономіки, вступ до макроекономіки, аналіз кон’юктури ринку, 

вступ до фінансового обліку, два курси з теорії фінансів). Також необхідне вивчення 

або двох курсів з математичної та фінансової інженерії обсягом у шість кредитів та 

двох курсів з фінансів, розрахованих на аналогічну кількість кредитів поглибленого 

рівня (рівня 400) (Concordia University, 2017c). Серед останніх виокремлюють 

наступні: опціони та ф’ючерси, сучасні питання ринку похідних фінансових 

інструментів, злиття та поглинання, теорія поведінкових фінансів, інвестування в 

нерухомість та фінанси, спецкурс з фінансів, торгівля фондовими активами, 

міжнародні фінанси, транснаціональний фінансовий менеджмент, менеджмент 

фінансових організацій, зовнішньоекономічна банківська діяльність, спецкурс з 

фінансів для студентів з поглиблених програм (Concordia University, 2016, p. 443-

445). Варто зазначити, що курси з математичної та фінансової інженерії необхідні 

для іспиту з моделей фінансової економіки. Вибіркові курси аналогічні згідно з 
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програмою зі спеціалізації «Актуарна математика». На цій програмі навчається 

щорічно в середньому 15 студентів, що мають найвищий середній бал атестата (від 

3.7 до 4.3) (Canadian Institute of Actuaries, 2017f). 

Поглиблена програма підготовки передбачає змістове наповнення освітнього 

процесу, аналогічне програмі зі спеціалізації «Актуарна математика», проте включає 

додатковий вид діяльності – підготовку науково-дослідного проекту під 

керівництвом науковця, що є визнаним професіоналом актуарної науки. На цей вид 

роботи відведено 6 кредитів (Concordia University, 2017a). Тому ця програма 

розрахована на осіб, що планують подальше продовження навчання на магістратурі.  

Курси, що у рамках програми є необхідними для підтвердження навчальних 

досягнень академічними результатами за вимогами SOA, мають наступні назви: 

лінійні моделі, часові ряди та прогнозування, вступ до макроекономіки, фінансова 

теорія, вступ в макроекономіку.   

Крім того, специфічними характеристиками актуарних програм в університеті 

Конкордія є наступні: єдина англомовна програма в провінції Квебек; перша 

університетська програма, що передбачала комбіновані програми роботи та 

навчання (cooperative education). Цікаво, що ця програма має більше ніж 30-річну 

історію і є однією з перших актуарних програм у Канаді, у рамках якої значна увага 

приділялась підготовці докторів філософії. Відповідно, у стінах університету 

кваліфікацію здобули декілька докторів філософії, які на сьогодні здійснюють 

викладацьку діяльність в університетах Канади, США, Австралії, Китаю, Мексики 

та ряді країн Європи (Canadian Institute of Actuaries, 2017f).  

Університет Манітоби здійснює підготовку актуаріїв, надаючи кваліфікації: 

бакалавр комерції з актуарної математики за поглибленою програмою (BComm 

(Hons) Actuarial Mathematics), бакалавр наук з актуарної математики за поглибленою 

програмою (BSc (Hons) Actuarial Mathematics), бакалавр наук з актуарної 

математики та статистики за поглибленою програмою (BSc (Hons) Actuarial 

Mathematics and Statistics).  

Необхідно зазначити, що програма з актуарної математики у цьому 

університеті є однією з найстаріших не лише у Канаді, а й у Північній Америці, 
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адже актуарні курси тут започатковані з 1912 р. Всі вищезазначені програми 

бакалаврського рівня, а також магістерська програма з менеджменту були 

розроблені та реалізуються за підтримки центру з актуарної науки та досліджень 

Ворен (Warren Centre for Actuarial Studies and Research) та бізнес-школи I.H. Asper 

(CanadianInstituteofActuaries,2017g). Перша установа є визнаним SOA центром 

удосконалення кваліфікації у галузі актуарної справи з 2009 р. (Pai, 2012, p. 2). Крім 

того, програма з актуарної математики в Манітобському університеті, за даними 

дослідження Knight Schools, була визнана найкращою у Канаді у 2010 р. 

(Lappanoetal, 2010).   

Поглиблена програма бакалавра наук з актуарної математики розрахована на 

120 кредитів, з яких 87 – обов’язкові курси, 33 – вибіркові. Аналізуючи змістове 

наповнення навчальної програми, можемо стверджувати, що порівняно з попереднім 

університетом, де навчання за предметним наповненням характеризується 

здебільшого математичним, фінансовим спрямуванням, обов’язкові курси для 

вивчення в Манітобському університеті, не поступаючись рівнем підготовки зі 

згаданих дисциплін, є більш орієнтованими на здійснення актуарної діяльності та 

опираються на потреби професії, що також є корисним під час складання 

професійних іспитів. Так, серед курсів, що вивчаються,запропоновано вступ до 

ризик-менеджменту, вступ до майнового страхування та страхування від нещасних 

випадків, актуарні аспекти інвестиційної діяльності, бізнес комунікація (University 

of Manitoba, 2017a).  

Серед вибіркових дисциплін пропонуються курси з актуарної математики, 

бізнесу, комп’ютерних наук, економіки та математики. Також необхіднопройти курс 

з англійського писемного мовлення (Written English Requirement) серед перших 60 

кредитів, що у межах цієї програми є складовою курсу з бізнес-комунікації 

(University of Manitoba, 2017a).  

Загалом основні курси з математики та статистики, економіки відповідають 

актуарним програмам університету Конкордія. Спостерігаємо відмінний розподіл 

дисциплін між вибірковими та обов’язковими. Так, якщо університет Манітоби 

пропонує вивчення мікро- та макроекономіки як обов’язкових дисциплін на 



101 
 

першому курсі, то попередня програма зі спеціалізації«Актуарна математика» 

передбачає їх вивчення на другому та третьому курсах як вибіркових. Фінансовий 

облік в Університеті Манітоби вивчається як обов’язкова дисципліна, водночас як у 

попередньому закладі цей курс є вибірковим.  

Курси, що є обов’язковимидля підтвердження академічними результатами – 

це вступ до мікроекономіки, математична статистика, корпоративні фінанси, 

статистичні методи дослідження, аналіз часових рядів.  

Поглиблена програма бакалавра наук з актуарної математики та статистики 

розроблена викладачами кафедри статистики спільно з центром Ворен та 

розрахована на 120 кредитів, з яких 102 – обов’язкові дисципліни, 18 – вибіркові 

(University of Manitoba, 2017b). Як засвідчили результати аналізу програми у 

порівняно з першою зміст програми, щодо математичних дисциплін та курсів з 

актуарної науки здебільшого ідентичний, з незначними відмінностями. Так, вступ до 

ризик-менеджменту вивчається на третьому курсі, а не на другому, математичні 

методи дослідження операцій вивчаються на третьому, а не четвертому році 

навчання. Закономірним є більший перелік статистичних дисциплін, що є 

обов’язковими: основи статистичного аналізу, статистичні припущення, методи та 

способи вибіркового дослідження, планування експерименту. 

Серед рекомендованих вибіркових дисциплін запропоновані такі: сучасні 

проблеми актуарної науки, пенсійна математика, методи актуарного моделювання, 

інвестування, вступ до комп’ютерних наук, стохастичні процеси (University of 

Manitoba, 2017b).  

Поглиблена програма підготовки бакалаврів комерції з актуарної математики 

(BComm (Hons) Actuarial Mathematics) також передбачає вивчення 120 кредитів, що 

розподіляються наступним чином: підготовчі курси (24 кредити), базові курси 

(51 кредит), профільний напрям «Актуарна математика» (12 кредитів), спецкурси 

(15 кредитів) та вибіркові дисципліни (3 кредити) (University of Manitoba, 2017c). 

Підготовчі курси складаються з декількох блоків дисциплін. Перший є 

найширшим та включає у себе наступні дисципліни: антропологія, історія, 
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математика, філософія, політичні науки, психологія та соціологія. Наступний блок 

стосуються вивчення економіки, статистики, обчислень, англійської. 

Базові курси становлять основу програми, їх викладання здійснюється 

здебільшого на 2 та 3 курсах. На цьому етапі передбачені наступні дисципліни: 

фінансовий та внутрішній облік, корпоративні фінанси, ділове спілкування, системи 

обробки інформації у менеджменті, вступ до управлінських наук, управління 

персоналом, комерційне право, логістика та управління, адміністрування (University 

of Manitoba, 2017c). 

Профільний напрям з актуарної математики розрахований на 12 кредитів з 

наступних дисциплін на вибір: економіка та фінанси, теорія відсотків, актуарні 

моделі, похідні фінансові інструменти, побудова та оцінка актуарних моделей. Всі 

запропоновані варіанти складають по три кредити.  

Спецкурси відповідно до програми проводяться факультетом менеджменту 

спільно зі школою I.H. Asper, тому вони є цілковито бізнес орієнтованими 

(University of Manitoba, 2017c). Вибіркові дисципліни включають курси, що 

викладаються педагогами кафедр інших факультетів.  

Університет імені Саймона Фрезера забезпечує підготовку фахівців з 

актуарної справи, надаючи такі кваліфікації: бакалавр наук з актуарної науки (BSc 

Major in Actuarial Science), бакалавр наук з актуарної науки за поглибленою 

програмою (BSc Honours in Actuarial Science), магістр з актуарної науки (MSc in 

Actuarial Science), а також надає сертифікат з актуарної математики (Certificate in 

Actuarial Mathematics). Викладання дисциплін забезпечують викладачі кафедри 

статистики та актуарної науки. 

Розглянемо зміст програми з підготовки для отримання кваліфікації 

бакалавра.Підготовка бакалаврів  з актуарної науки здійснюється у межах 120 

кредитів, з яких 35 відведено на вивчення, спеціалізованих дисциплін. Водночас, з 

цієї кількості 28 курсів – це профільні дисципліни. При цьому у рамках навчання за 

програмою студенти повинні опанувати спектр курсів, що становлять основу для 

вивчення наступних дисциплін або мають загальноосвітній характер. Так, 

передбачається, що студенти повинні засвоїти два курси з англійської мови або 
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філософії, курс з комп’ютерних наук, а також вступ до страхування, числення 

складних відсотків, фінансовий облік, управлінський облік, принципи мікро- та 

макроекономіки, математичний аналіз, теорія ймовірності та статистика, лінійна 

алгебра. Дисципліни вищого рівня включають обов’язкові (актуарна математика, 

фінансова економіка для актуаріїв, моделі збитків, вступ до математичної 

статистики) та сім курсів серед вибіркових дисциплін (Simon Fraser University, 

2017a).  

Аналізуючи змістпоглибленої програми підготовки бакалаврів наук з 

актуарної науки, необхідно зазначити, що обсяг кредитів також становить 120, проте 

відмінним є розподіл годин між поглибленими профільними курсами та 

дисциплінами початкового рівня (37 та 47) відповідно (Simon Fraser University, 

2017b). Блок загальноосвітніх навчальних дисциплін та попередніх курсів є 

однаковим.  

Серед обов’язкових дисциплін поглибленого рівня, окрім передбачених 

відповідно до попередньої програми, передбачається вивчення актуарної 

математики (поглиблено), моделей фінансової економіки, моделей збитків 

(поглиблено), статистичної теорії та п’яти вибіркових дисциплін (Simon Fraser 

University, 2017b).  

При цьому на обох програмах серед вибіркових дисциплін наявні курси, що 

потребують підтвердження академічними результатами згідно з вимогамиSOA–

аналіз часових рядів, ліній з принципівмікро- та макроекономіки, вступу до 

фінансів, управлінського обліку з цих предметів мінімальний бал має становити В.  

Однією з головних особливостей навчання на бакалаврських програмах у 

згаданому університеті є значна частина кредитів (36), присвячена вивченню 

дисциплін, спрямованих на збагачення світогляду студентів. Цей змістовий блок має 

назву «Розвиток навичок письма, лічби та світогляду» (WQB – Writing, 

QuantitativeandBreadth  Graduation Requirements), до якого входять дисципліни: 

англійська мова, філософія, математика, економіка, статистика, комп’ютерні науки.  

Для отримання сертифікату з актуарної математики від студентів 

вимагається попереднє проходження курсів з математичного аналізу та однієї мови 
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програмування. В подальшому передбачається складання обов’язкових чотирьох 

базових курсів: числення складних відсотків, прикладна лінійна алгебра, два курси з 

теорії ймовірності та статистики й восьми поглиблених курсів, що, окрім актуарної 

математики, є вибірковими та включають: теорію достовірності, теорію ризику, 

моделі збитків, окремі питання актуарної науки, методи числового аналізу, лінійну 

оптимізацію, лінійні моделі прикладної статистики, вступ до математичної 

статистики тощо (Simon Fraser University, 2017c).  

В університеті існує також магістерська програма. Розглянемо її зміст 

детальніше. Загальні вимоги для вступу на програму – це наявність диплому 

бакалавра, середній бал якого має складати від 2.5 до 4.33, що розраховується з 

урахуванням останніх 60 кредитів навчання на бакалавраті, за умови наявності 24 

кредитів, що відповідають профілю програми, на яку здійснюється вступ.   

Програма розрахована на п’ять семестрів, заняття, як правило тривають 

протягом перших трьох. Решту часу студенти витрачають на роботу над проектом з 

актуарної науки та його захист, що є дипломною роботою та зберігається в 

бібліотеці. На виконання останньої передбачається щонайменше 6 кредитів (Simon 

Fraser University, 2017d).  

Стосовно предметного наповнення програми варто зазначити, що його основу 

складають такі курси: статистична теорія, дві вибіркові дисципліни з наступного 

переліку: стохастичний аналіз страхових портфелів, актуарні моделі, вимірювання 

ризику та його розподіл; а також два курси на вибір з таких: окремі аспекти 

актуарної науки; лінійні моделі та додатки, узагальнені лінійні моделі та дискретний 

аналіз даних, сучасні методи прикладної статистики, статистичні розрахунки, аналіз 

ресурсів, аналіз динамічних даних, просторово-часові моделі, окремі аспекти 

статистики. Передбачено вивчення ще додаткових чотирьох курсів. В цілому 

навчальні курси розраховані на 24 кредити (Simon Fraser University, 2017d).  

Реджайнський університет здійснює підготовку фахівців з кваліфікацією 

бакалавр наук за профілем «Актуарна наука» (Bachelor of Science with a major in 

Actuarial Science). Аналогічних програм у Саскачевані немає. Програма, як і вінших 

університетах розрахована на 120 кредитів, 78 з них відведено на вивчення 
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профільних дисциплін, 6 – на опанування вибіркових курсів з природничих 

дисциплін, 15 кредитів розподіляється між двома курсами з критичного читання та 

письма та трьома вибірковими дисциплінами, що читаються викладачами 

факультету медіа- і театрального мистецтва, 9 кредитів присвячено дисциплінам, що 

викладаються на науковому факультеті, окрім актуарних наук, та 12 кредитів для 

вибіркових курсів, що читаються на інших, не згаданих вище факультетах 

(University of Regina, 2017a, p. 32-33). Змістове наповнення цієї програми 

здебільшого відповідає програмам, інших університетах.  

Підтвердження академічними результатами, необхідне для отримання 

членства в Канадському інституті актуаріїв, передбачає проходження наступних 

курсів: аналіз часових рядів та прогнозування, вступ у фінанси, фінансова теорія та 

прикладний аспект, вступ до мікро- та макроекономіки. Мінімальний показник 

успішності повинен становити 70 % (University of Regina, 2017b).  

Університет Калгарі здійснює підготовку актуаріїв з наступними 

кваліфікаціями: бакалавр наук з актуарної науки (BSc Major in Actuarial Science), 

бакалавр наук з актуарної науки за поглибленою програмою (BSc Honors in Actuarial 

Science), подвійний диплом з кваліфікацією бакалавр наук/ бакалавр з комерції з 

актуарної науки (BComm/BSc (Actuarial Science) double degree).  

У першому випадку курс розрахований на 120 кредитів, з яких 60 (39 

обов’язкові, 21 – вибіркова складова) відведено на вивчення профільних дисциплін, 

42 – на вивчення непрофільних дисциплін. З останньої кількості (18) студенти 

обирають серед курсів, що пропонуються іншими факультетами (6 кредитів – 

дисципліни факультету мистецтв). При цьому обов’язковий аспект складають 

дисципліни з математики, комп’ютерних та актуарної науки і статистики, 

вибірковий – дисципліни статистичного профілю(University of Calgary, 2017a). 

Змістове наповнення аналогічне з програмами інших університетів.  

Поглиблена програма передбачає дещо інший розподіл кредитів: 42 кредити 

обов’язкових, 27 – вибіркових профільних дисциплін та 33 кредити передбачено на 

вивчення непрофільних дисциплін. Змістове наповнення обов’язкових дисциплін 

порівняно з попередньою програмою доповнене поглибленим курсом з математики і 
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статистичним курсом з лінійних моделей та їх застосування. Перелік вибіркових 

дисциплін доповнено поглибленими курсами з економіки, ризик-менеджменту та 

страхування (University of Calgary, 2017b).  

Подвійний диплом бакалавра наук/ бакалавра з комерції з актуарної науки 

надається університетом спільно зі школою бізнесу Хескейна. Від студентів 

вимагається проходження 48 кредитів з кожного профілю. Загальна сума кредитів 

становить 150 та розрахована на 5 років (University of Calgary, 2017с).  

В університеті Торонто викладання за актуарною програмою здійснюється 

на рівні неповної вищої освіти за спеціалізованою програмою «Актуарна наука» 

(Specialist Program in Actuarial Science) (University of Toronto, 2017a) та за звичайною 

програмою підготовки бакалаврів з актуарної науки (Actuarial Science Major) 

(UniversityofToronto, 2017b). Перша програма передбачає більшу кількість курсів та 

поглиблене вивчення дисциплін актуарного профілю. Суворішими є вимоги до 

переліку попередніх курсів та успішності їх проходження, що має продемонструвати 

студент для подальшого навчання за спеціалізованою програмою. Так, для обох 

програм бажаючі навчатися за актуарним профілем мають завершити курси 

математичного аналізу (успішність як мінімум 65%), курси з принципів мікро- та 

макроекономіки (70%). Для спеціалізованої програми необхідними передумовами є 

вивчення наступних дисциплін: математика інвестиційних кредитів, фінансові 

принципи актуарної науки, вступ до ризиків, пов’язаних з непередбачуваними 

обставинами (70%). На вивчення профільних дисциплін за спеціальною програмою 

відведено 75 кредитів, у випадку зі звичайною програмою – 51. Зміст навчання за 

обома програмами є однаковим, відповідно, включає у себе математичні, 

статистичні та дисципліни з актуарної науки. Проте у першому випадку змістове 

наповнення доповнене наступними курсами: вступ до комп’ютерного 

програмування, комп’ютерні науки для науковців та статистики, вступ до 

комп’ютерних наук, вступ до статистичного мислення та математичного 

моделювання і методів числення (University of Toronto, 2017a).   

Спеціалізована програма передбачає вивчення вибіркових дисциплін за 

кількома спрямуваннями. Якщо студенти зацікавлені у вивченні фінансової 
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математики, вони мають можливість вивчати наступні курси: звичайні 

диференційовані рівняння, основи математичного аналізу, дійсний аналіз, 

математичні рівняння з частинними похідними. Серед курсів, пов’язаних з 

фінансовим менеджментом, пропонуються наступні: цінні папери з фіксованим 

доходом, сучасні аспекти фінансів підприємств, міжнародні фінанси, чиста 

математика (University of Toronto, 2017a). Звичайна програма підготовки бакалаврів 

включає вибіркові дисципліни здебільшого математичного профілю. 

Загальноосвітня складова передбачає проходження 4 курсів (по 6 кредитів) з п’яти 

запропонованих напрямів: творчі науки, релігійні та психологічні науки, соціологія, 

природничі науки, фізико-математичні універсалії.  

Про підтвердження академічними результатами свідчить мінімальний бал В з 

предметів, що відповідають програмам університетам.  

Університет Вотерлоу пропонує три актуарні програми за кваліфікаційним 

рівнем «Бакалавр математики»: з актуарної науки (BMath, Actuarial Science), з 

актуарної науки та спеціалізації«Фінанси» (BMath, Actuarial Science with Finance 

Option) та зі спеціалізації«Прогнозована аналітика» (BMath, Actuarial Science with 

Predictive Analytics Option). На кожній зі спеціальностей навчання триває 4 роки.  

Розглянемо зміст першої програми детальніше. Студенти мають вивчити 26 

обов’язкових профільних курсів з математики, актуарної науки, статистики, 

економіки, фінансового менеджменту та 10 вибіркових профільних і 4 непрофільних 

дисциплін (University of Waterloo, 2017a).  

Програма зі спеціалізацією «Фінанси» загалом подібна до вищеописаної, за 

винятком ряду специфічних дисциплін. Так, студенти вивчають управлінський 

облік, корпоративні фінанси, кількісне управління ризиками, числові розрахунки у 

фінансовому моделюванні, комп’ютерне моделювання комплексних систем та по 

одній вибіркові дисципліни з-поміж двох блоків: інвестування в акціонерний капітал 

та поглиблені корпоративні фінанси, а також вступ в обчислювальну математику та 

числові розрахунки (University of Waterloo, 2017b).  

За спеціалізацією «Прогнозована аналітика» доповнено базову актуарну 

програму наступними обов’язковими дисциплінами: інформаційно-управлінські 
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системи, обчислювальна статистика та аналіз інформації, узагальнені лінійні моделі 

та їх застосування, статистична класифікація, прогнозування. Вибіркова складова, 

крім зазначених, включає наступні курси: аналіз даних щодо тривалості життя, 

аналіз динамічних характеристик у дослідженні сфери охорони здоров’я, 

автоматизована побудова припущень, візуалізація даних (University of Waterloo, 

2017c). Зазначена спеціалізація була упроваджена у 2017-2018 навчальному році.  

За двома вищезазначеними програмами розподіл курсів на обов’язкові та 

вибіркові здійснюється за наступним кількісним співвідношенням: 31 і 9. З-поміж 

останніх спостерігаємо незначну відмінність стосовно вимог до вивчення 

непрофільних дисциплін. Спеціалізація з фінансів передбачає вивчення 3-х курсів, а 

з прогнозованої аналітики – 4.   

Аналізуючи змістове наповнення актуарних програм, вважаємо за доцільне 

сконцентруватись на курсах, спрямованих на розвиток комунікативних навичок. 

Цей блок наявний у кожному з вищеописаних навчальних програмах та є 

двокомпонентним. По-перше, складається з одного курсу, що обирається 

середтаких, як: мовна комунікація для академічних цілей, правильне письмове 

мовлення, академічна англійська, вступ до академічного письма, міжособистісна 

комунікація, ораторське мистецтво. Мінімальний показник успішності із зазначених 

вибіркових курсів становить 60%. Друга складова – курс з професійної комунікації у 

сфері актуарної науки та статистики (University of Waterloo, 2017d). Варто 

відзначити важливість наявності таких дисциплін у навчальних планах, оскільки 

комунікативні уміння є складовою професіоналізму актуарія відповідно до 

принципів МАА.  

В Університеті Західного Онтаріо підготовка актуаріїв здійснюється на рівні 

поглибленої спеціалізації з актуарної науки (Honors Specialization in Actuarial 

Science) та звичайної бакалаврської програми. Обидві програми розраховані на 

чотири роки навчання та складаються з 120 кредитів.  

Випусковою кафедрою є кафедра статистики та актуарної науки, що 

акредитована не лише Канадським інститутом актуаріїв та Статистичною спілкою 
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Канади, а й є визнаним SOA центром підвищення кваліфікації. (Western University, 

2014). Проаналізуємо особливості кожної з запропонованихпрограм детальніше. 

Звичайна програма передбачає вивчення 30 кредитів базових вступних курсів, 

що, окрім дисциплін профільного спрямування (математичний аналіз, лінійна 

алгебра, мікро-та макроекономіка), пропонує вивчення курсу межах якої необхідно 

підготувати письмову роботу (essaycourse) – реферат, рецензію, анотацію, 

критичний аналіз, оформлення результатів лабораторного дослідження тощо. Всі 

зазначені види діяльності включають аналіз та синтез інформації, обґрунтування 

результатів дослідження та їх презентацію з використанням зв’язного мовлення 

(Western University, 2017c).  

Також передбачено вивчення дисциплін загальноосвітнього спрямування, що, 

за таксономією університету, розподіляється на соціальні науки, дисципліни 

мистецького та гуманітарного циклу, а також інженерного спрямування. Ці 

дисципліни студенти зазвичай вивчають упродовж першого року навчання. Для 

успішного переходу на новій етап навчання необхідно отримати мінімальний 

показник успішності 60 %. Для актуарного профілю серед запропонованих курсів – 

вступ до комерційної діяльності, логічне та критичне мислення. Наступний блок у 

36 кредитів обов’язкових дисциплін становлять поглиблені курси за спеціальністю з 

актуарної науки, корпоративних фінансів, статистики й математики та один 

вибірковий курс з актуарної науки. Остання складова передбачає вивчення 54 

кредитів з вибіркових дисциплін профільного спрямування, за винятком 

фінансового моделювання (Western University, 2017b). 

Поглиблена програма зі спеціалізацією висуває вищі вимоги щодо рівня 

успішності проходження базових вступних курсів: більшість дисциплін цього рівня 

має бути складена на 70%. Відмінним є розподіл годин між профільними 

обов’язковими та вибірковими дисциплінами: 63 і 27 кредитів відповідно. Змістове 

наповнення обов’язкових курсів розширене завдяки вивченню трьох додаткових 

курсів з актуарної науки: ризики непередбачуваних обставин, актуарна діяльність, 

моделі збитків; а також чотирьох статистичних курсів: (вступ до планування 

дослідження, математична статистика, регресія, часові ряди) та двох дисципліни з 



110 
 

галузі фінансового моделювання(фінансові ринки та інвестиції, моделювання). 

Вибіркові курси включають вивчення інших профільних дисциплін, що 

пропонуютьсь на факультеті, але не кафедрою статистики та актуарної науки 

(Western University, 2017a). Ключові відомості стосовно ЗВО Канади, що 

пропонують актуарні програми, а також навчальні плани подано нами у додатку М. 

Основним пріоритетом навчання на університетських актуарних програмах 

виступають високі показники успішності з курсів-відповідників базових іспитів 

професійних об’єднаннях. У додатку Н наведено їх кількість, назви та мінімальний 

бал, що дозволяє студенту отримати звільнення від складання професійних іспитів.  

Таким чином, проаналізувавши зміст навчальних планів акредитованих 

канадських університетів, нами з’ясовано, що підготовка майбутніх актуаріїв у ЗВО 

включає вивчення профільних дисциплін та загальноосвітній компонент, тому 

характеризується всебічністю та спрямована не лише на формування 

вузькоспеціалізованих умінь та навичок. Крім того, незважаючи на те, що успішне 

завершення університетських курсів та складання іспитів першого рівня не є 

достатньою підставою для набуття статусу кваліфікованого актуарія – надання такої 

кваліфікації виступає винятково прерогативою КІА, SOA та CAS. Переходячи до 

аналізу системи підготовки у межах професійних об’єднань, не можна 

применшувати роль ЗВО на шляху до професійного становлення фахівців з 

актуарної справи. Адже такі дисципліни, як математичний аналіз, основи 

економічного права, лінійна алгебра, основи статистики, бухгалтерського обліку, що 

вивчаються на університетських актуарних програмах, незважаючи на те, що 

підтвердження їх володінням не вимагає жодних формальних процедур (іспитів чи 

тестів), є незаперечною умовою складання професійних іспитів CAS чи SOA. 

 

2.2.3. Дуальна освіта на актуарних програмах канадських університетів 

Система дуальної освіти передбачає такий підхід до організації навчання, 

відповідно до якого в підготовці молодих фахівців беруть участь одразу 

двіінституції – навчальний заклад та установа чи організація, що здійснюють 

працевлаштування того, хто навчається. Така модель передбачає, що у ЗВО студент 
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спочатку отримує базову теоретичну підготовку, потім здійснюється його залучення 

до реального робочого процесу, що оплачується студенту (Рубін, 2014). 

Такий підхід дозволяє сформувати у тих, хто навчаються, навички 

застосування теоретичних знань до практичної роботи, що особливо актуально для 

фахівців з актуарної справи, оскільки зміст навчання останніх формується з позиції 

розвитку професіоналізму. Тому модель дуальної освіти застосовується фактично в 

усіх акредитованих КІА ЗВО номінуєтьсяяк навчання на кооперативній програмі 

(cooperativeprograms). Суть організації освітнього процесу при цьому зводиться до 

варіювання семестрів, присвячених навчанню, та семестрів, які особа проводить на 

робочому місці, що збільшує тривалість навчання на рік. Специфікою виступає 

також і той факт, що ЗВО не гарантує працевлаштування кожному – процес пошуку 

роботи студент здійснює самостійно, користуючись базою пропозицій університету. 

Функція останнього зводиться також і до надання консультативної допомоги у 

пошуку місця роботи за потреби.   

Найпоширенішим типом зайнятості для студентів актуарної програми є посада 

актуарного аналітика, в обов’язки якого входить робота з базами даних, здійснення 

розрахунків, підготовка фінансової звітності та її оцінка, зокрема по довірчим 

пенсійним фондам, робота з актуарним програмним забезпеченням.   

Так, для студентів, що навчаються за актуарною програмою в Університеті 

Конкордія, існує можливість вступу на кооперативну програму роботи та навчання, 

реалізація якої забезпечується окремим структурним підрозділом – Інститутом 

кооперативної освіти. Зарахування здійснюється на конкурсній основі, з-поміж 

попередньо відібраних кафедрою кандидатів.Основним критерієм відбору при 

цьому виступають вимоги до показників успішності та особисті якості претендентів 

(середній бал має становити 3, що означає відсутність балів нижчих за C-). 

Оцінювання діяльності студентів відбувається у формі недиференційованого заліку, 

представниками інституту чи кафедри, виходячи з інформації, наданої 

роботодавцями, результатів інспекцій на місцях та звітної документації (Concordia 

University, 2017d). 
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У процесі підготовки до практики студенти зобов’язані пройти 4 обов’язкові 

вебінари, присвячені пошуку роботи, складанню резюме, мотиваційного листа та 

проходженню співбесіди. Проходження вебінарів здійснюється на дистанційній 

основі через Adobe Connect – програмне забезпечення для проведення веб-

конференцій. Від студентів вимагається також проходження очного семінару з 

координатором практики, метою якого є озброєння останніх знаннями з 

процесуально-організаційних аспектів проходження практики: прав та обов’язків, 

особливостей роботи в системі COMPASS, що є додатком для забезпечення зв’язку з 

Інститутом, наприклад, для подання звітної документації та роботодавцями, зокрема 

для доступності свого резюме та перегляду наявних пропозицій.  

Студенти, що навчаються на цій програмі, визнаються членами Інституту 

кооперативної освіти. По завершенню навчання усі учасники програми отримають 

сертифікат (Co-op certificate) із відповідним позначенням у дипломі.  

Під час практики на робочих місцях студенти проходять чотири курси з 

рефлективного навчання (Reflective Learning courses) по три кредити за шифрами 

CWT 101, 201, 301, та 401, що передбачають наступні види діяльності студентів: 

самоаналіз та самооцінка практичного досвіду, побудова та перевірка припущень, 

наукова робота. Практика починається з першого курсу та представляє собою 

варіювання семестрів, присвячених роботі (4 чверті по 12 тижнів кожна) та 

навчанню (6 чвертей). Відповідно завершення навчання на актуарній програмі 

відбудеться на четвертому курсі (Concordia University, 2017e).  

Університет Манітоби також пропонує кооперативні програми з актуарної 

науки, які доступні для студентів, що завершили перший курс навчання на здобуття 

кваліфікації бакалавра комерції. Як і на аналогічних програмах інших університетів, 

зарахування здійснюється на конкурсній основі, основними критеріями відбору 

виступають середній бал успішності, що складає 3.0. Реєстрація на програму 

здійснюється через університетський портал Asper Career Portal та передбачає 

проходження групового інтерв’ю як важливого критерію відбору. За весь період 

навчання студенти присвячують практиці 3 чверті, під час кожної з яких 

максимально допустиме навчальне навантаження складає обсяг до трьох кредитів 
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(University of Manitoba&I. H. Asper School of Business, 2015). Проходженню робочої 

практики передують, як і в попередньому університеті, чотири обов’язкових модулі 

з написання резюме, мотиваційного листа тощо. 

Результати проходження практики відображені у трьох курсах: IDM 2982 / 

3982 / 4982* CO-OP COURSE, у рамках яких студенти здають звітну документацію: 

звіт з навчальних цілей (Learning Objectives Report) та звіт за робочу чверть (Work 

Term Report). Перший подається після 2-3 тижнів практики, коли студент вже 

орієнтується в умовах роботи, та має становити 500-750 слів. Основна частина має 

містити завдання стосовно сформованості особистісних, професійних навичок та 

орієнтовні цілі, пов’язані з досягненнями у межах робочого процесу. Другий 

документ є звітом-самоаналізом наприкінці робочої чверті обсягом 1300-1500 слів, 

складається зі вступу (короткого опису роботи в компанії та власне організації), 

переліку обов’язків та їх впливу на професійний та особистісний розвиток студента 

(відповідність очікуванням, ефективність співпраці з координаторами практики та 

роботодавцем, пропозиції щодо вдосконалення цього процесу), особливостей 

реалізації поставлених цілей (правильність постановки завдань, сприятливі та 

несприятливі фактори для їх досягнення), висновків щодо сприяння усвідомленню 

студентом правильності вибору профілю, можливих причин негативного результату 

та можливих коригувальних дій; виявлення практичної цінності вивченого 

матеріалу: найбільш та найменш корисні курси. Останнім компонентом виступають 

загальні висновки роботи (University of Manitoba & I. H. Asper School of Business, 

2017).  

Крім того, студенти заповнюють дві форми: самооцінка та оцінка програми 

через Asper Career Portal, подають звіти через онлайн-систему управління навчанням 

UM Learn. Мінімальний показник успішності з курсів – С (UniversityofManitoba & 

I. H. AsperSchoolofBusiness, 2015). При цьому необхідно зазначити, що оцінюванню 

підлягають не кількість успішно реалізованих студентом цілей, а здатність студентів 

до рефлексії, глибини їхнього самоаналізу, здатність простежувати причинно-

наслідкові зв’язки, логічність викладу матеріалу, а також стилістична та граматична 

коректність.  
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Специфічною характеристикою навчання на кооперативній програмі в 

Манітобському університеті є те, що наявність робочих семестрів не збільшує 

термін навчання на рік, оскільки практика починається влітку і, відповідно заняття 

тривають упродовж наступного літа.  

В Університеті Саймона Фрезера також пропонується кооперативна 

програма, на яку зараховуються студенти з середнім балом 2.75, котрі прослухали як 

мінімум 30 кредитів (але не більше 90), що передбачає 3 робочі семестри 

(SimonFraserUniversity, 2017f). Підготовчий компонент складають два курси: 

шістнадцятиденний ввідний курс 1 (Bridging Online 1) та дев’ятиденний 

підсумковий курс 2 (Bridging Online 2), що проходять в дистанційному форматі та 

тривають 30-40 хвилин на день. Перший студенти опановують після зарахування на 

кооперативну програму, другий – після влаштування на базу практики. Змістове 

наповнення курсів спрямоване на розвиток комунікативних навичок та правильного 

написання документації – все, що має допомогти студентам влаштуватись на роботу 

та ефективно взаємодіяти з колегами на робочому місці. Перед початком практики 

студенти вносять до онлайн-форми три професійні цілі, яких прагнуть досягти під 

час практики місці (Simon Fraser University, 2017e).  

Також студенти зобов’язані пройти так звані практичні курси (co-op practicum 

course) з бізнес-менеджменту упродовж кожного з робочих семестрів: BUS 225 - Co-

op Practicum I (3), BUS 325 - Co-op Practicum II, BUS 326 - Co-op Practicum III (3). 

Залік з предметів виставляється на основі звітної документації з практики, зміст якої 

детально розглянемо нижче. Як показав аналіз, форми подання звіту за практику є 

досить різноманітними. Студенти можуть обрати один із запропонованих звітів: звіт 

з технічних питань (1500-3000 слів, передбачає науково-дослідницьку роботу з 

актуальних проблем у сфері здійснення професійної діяльності); критичний огляд 

літературних джерел (робота з трьома науковими джерелами та їх рецензування 

обсягом як мінімум 1500 слів); інтерв’ю з професіоналами в галузі (спілкування 

мінімум з трьома представниками професії, основна мета якого полягає в аналізі 

практичного досвіду, професійної кар’єри, що покликано допомогти студентам на 

шляху їхнього професійного становлення; результати аналізу потрібно оформити у 
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формі письмової роботи обсягом 1700 слів); проект-презентація з питання, що 

входило у перелік професійних завдань студента тривалістю 10-15 хвилин; науковий 

постер, що за форматом нагадує стінгазету і тезисно презентує методи та результати 

досліджень обсягом 500-800 слів, обов’язковим компонентом є наочність); звіт-

самоаналіз (порівняно з попереднім варіантом у такому звіті від студентів 

вимагається опис особливостей найму на роботу та аналіз особистісних якостей, що 

сприяли працевлаштуванню; опис культури поведінки на робочому місці); 

публікація в блозі віртуальної навчальної спілки, присвячена особистому досвіду 

проходження практики (її цінність, складні аспекти та роль для професійного 

становлення), обсягом 700-900 слів (Simon Fraser University, 2016, 1-8)).  

Більшість із зазначених типів робіт підлягають оцінюванню керівником 

практики за встановленою формою, окрім пунктів 2, 3 та 7. Проаналізувавши типові 

форми згаданих форм звітної документації, ми дійшли висновку, що всі критерії 

можна систематизувати у дві групи: оцінка змісту та оцінювання граматичної і 

стилістичної грамотності. Звіт оцінюється за шкалою від «відмінно» до 

«незадовільно». 

Керівник практики наприкінці кожного робочого семестру надає відгук про 

результати роботи студента за встановленою формою онлайн на основі перевірок та 

характеристики роботодавця про результати проходження практики, виходячи з 

наступних критеріїв: інтерес студента до роботи, ступінь організованості, якість 

виконання обов’язків та кількість робочих завдань, гнучкість, робота з керівником 

практики, сформованість навичок вирішення проблем та конфліктних ситуацій, 

чесність та комунікативні здібності, відповідність нормам корпоративної культури, 

навички здійснення комунікації, сильні сторони студента, професійне зростання. 

Також студенти заповнюють аналогічну формусамооцінювання. Всі надані 

документи визначають загальну оцінку за практичні курси, що представляють 

собою недиференційовані заліки (Simon Fraser University, 2016, 1-8).  

Особливістю навчання на актуарній програмі Реджайського університету є 

те, що студенти старших курсів після завершення третього курсу мають можливість 

проходити оплачувану практику тривалістю від 12 (якщо початок практики буде у 
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вересні) до 16 місяців (у випадку, якщо практика розпочнеться у травні). При цьому 

кожні чотири місяці здійснення трудової діяльності зараховуються як один кредит 

на шляху до отримання ступеня бакалавра. Умовами проходження практики є 

складання курсів з актуарних моделей та наявність середнього балу за результатами 

навчання на рівні 75%, особливо у випадку, якщо студент претендує на складання 

першого професійного іспиту перед або під час проходження практики. Після 

практики студент повинен завершити навчання (University of Regina, 2017c).  

Університет Калгарі також пропонує кооперативні навчальні програми (Co-

operative Education Program) з актуарної науки. Програма, яку складають 120 

кредитів, передбачає навчання терміном 5 років, що включає практику тривалістю 

12 місяців у приватних компаніях чи урядових установах. Для вступу на програму 

на другому курсі навчання середній показник успішності студента має складати 2.7 

для звичайної (Co-operative Education major program) та для поглибленої програм 

(Co-operative Education honours program). Перед початком практики вимагається 

проходження від 48 до 90 кредитів, з обов’язковим вивченням вступу до теорії 

ймовірності, теоретичної статистики, теорії відсотка та ризиків випадкових подій. 

Як і в попередніх кооперативних програмах, вимогах для студентів є участьу 

підготовчих воркшопах,організованих Career Centre (охоплюють вступ до програми 

кооперативного навчання, проходження співбесіди, методичні рекомендації з 

навчання на кооперативній програмі тощо). Під час проходження практики студенти 

складають недиференційовані заліки з курсів, пов’язаних з цим прикладним 

аспектом навчання (Co-operative Education 501.01, 501.02 та 503.03 та 

факультативний курс 501.04, у разі якщо студент зареєструвався на проходження 4 

чверті), загальним обсягом 15 кредитів (University of Calgary, 2017d).  

Рішення про успішне вивчення зазначених курсів приймається на основі 

наявності схвального відгуку керівника практики про роботу студента під час 

відвідування баз практики, позитивної оцінки роботодавцем виконання покладених 

на студента обов’язків, звіту-самоаналізу студента, що представляється на звітній 

конференції.  
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Як і ряд вищезгаданих закладів, Університет Вотерлоу також пропонує 

кооперативні програми з актуарної науки, вступ на які продовжує навчання на рік та 

передбачає варіювання семестрів, відведених на проходження практики та на 

навчальні заняття. Організація діяльності студентів передбачає підготовчий етап 

опануванняпроходження п’яти курсів (два обов’язкових та три вибіркових) у рамках 

програми професійного розвитку (University of Waterloo, 2017f; University of 

Waterloo, 2017g). Так, аналізуючи обов’язкову складову, необхідно назвати, по-

перше, курс з основ професійної діяльності (PD1: Career Fundamentals), що 

присвячений написанню резюме, проходженню співбесіди, розвитку 

комунікативних навичок. Для заліку студенти мають отримати мінімальну оцінку 

75% (University of Waterloo, 2017h). Це єдиний курс, що викладається до початку 

трудової діяльності, всі інші студенти проходять під час роботи на базі практики.  

По-друге, обов’язковим є отримання заліку зіспецифіки написання реферату 

на професійну тематику (PD11: Processes for Technical Report Writing), метою якою є 

допомогти студентам виявити у робочому процесі цікаві теми для дослідницької 

діяльності, озброїти знаннями стосовно здійснення наукового пошуку, підбору 

фактажу та роботи над викладенням напрацювань, взаємодії з колегами. Сумарна 

оцінка з предмету складається з оцінки власне реферату та оцінювання інших 

письмових завдань. Мінімальна оцінка для того, щоб отримати залік, 50% за кожне з 

завдання (University of Waterloo, 2017i). Варто зазначити, що успішністьвивчення 

курсівоцінюється у формі недиференційованих заліків з позначками «зараховано» 

чи «не зараховано».  

Склавши два заліки, студенти обирають три курси з наступних: комунікація, 

робота в команді, управління проектами, вирішення проблем, розв’язання 

конфліктів, навички міжкультурної комунікації, прийняття етичних рішень, 

професійна відповідальність у сфері інформаційних технологій, рефлексія та 

навчання під час робочого процесу, професіоналізм та етика в інженерній практиці 

(University of Waterloo, 2017g). Всі курси проходять в дистанційному онлайн-

форматі через університетську систему управління навчанням LEARN.  
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Практика на робочих місцях триває до 4 місяців, працевлаштування можливе 

вже на весні першого року навчання. В цілому весь період навчання практика триває  

6 чвертей (з 8). 

Навчання на кооперативній програмі Університету Західного Онтаріо 

передбачає можливість працевлаштування на початку третього курсу, що триває від 

8 до 16 місяців та збільшує тривалість навчання на один рік. Умовами вступу є 

середній бал успішності, що має бути не нижчим за 70% та зобов’язання приступити 

до навчання по завершенню практики на 4 році навчання (Western University, 2017d, 

p. 2) 

Процес подання заявки повністю автоматизований та здійснюється через 

університетський портал CareerCentral після авторизації. Розгляд заявки триває 

впродовж місяця. Про рішення повідомляється зазвичай наприкінці вересня. Під час 

проходження практики студенти мають можливість навчатися на вечірній формі, 

при цьому навчальне навантаження за 12 місяців не повинно перевищувати 9 

кредитів.  

Перед початком практики студенти зараховуються та відвідують заняття, 

присвячені підготовчому курсу з практики, що номінується як планування, 

практичний аспект та перспективи (Science 3391: Internship: Planning, Practicum and 

Prospects). Курс складається з серії воркшопів, присвячених складанню резюме та 

мотиваційних листів, проходженню співбесіди, оформленню технічної документації, 

основам інтелектуальної власності та діловому етикету (Western University, 2017e).  

У рамках курсу після завершення практики студенти готують звітну 

документацію чи звіт-проект, що презентується в усній формі. Якщо всі вимоги до 

проходження курсу виконано, студент отримує недиференційований залік з 

вищезазначеного курсу. У разі незадовільного проходження практики студента 

усувають від навчання та нараховують штраф(Western University, 2017f).  

Таким чином, проаналізувавши кооперативні програми, на яких навчаються 

майбутні актуарії в акредитованих ЗВО, ми дійшли висновку, що поєднання 

практичної роботи на робочих місцях та процесу опанування академічних дисциплін 

здійснюється здебільшого за однаковим алгоритмом: практичній діяльності передує 
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підготовчий етап, що покликаний допомогти студентові у пошуку місця 

працевлаштування, а після завершення практики звітна документація має містити 

самоаналіз та оцінку переваг і недоліків проходження практики, позитивні аспекти 

цього виду роботи для професійного становлення. Співвідношення навчальних 

занять до робочого процесу становить 60% та 40% відповідно, що може свідчити 

про те, що студенти, окрім практичного досвіду, отримують також фундаментальні 

знання. З’ясовано, що працевлаштування координується окремим структурними 

підрозділами університетів із залученням технологій дистанційного навчання, коли 

подання звітів, ознайомлення з навчальними матеріалами опосередковується 

інформаційними технологіями. На нашу думку, навчання на кооперативній програмі 

є більш ефективним процесом підготовки кваліфікованих актуаріїв, адже фактично 

означає, що університет забезпечує ринок праці працівниками, які готові до 

застосування основ актуарної науки до вирішення ряду професійних функцій, що 

скорочує адаптаційний період фахівця та сприяє продуктивності діяльності після 

навчання в університеті.  

 

2.3. Здобуття статусу кваліфікованого актуарія в Канаді у провідних 

північноамериканських професійних об’єднаннях 

2.3.1. Професійна підготовка актуаріїв для здобуття асоційованого членства у 

Канадському інституті актуаріїв 

Доцільно здійснити порівняльний аналіз змісту дисциплін, що становлять 

основу іспитів першого (базового) рівня та необхідні для здобуття асоційованого 

членства КІА, визначаючи спільне та відмінне між змістом навчання, що 

пропонуються професійними об’єднаннями та університетами.  

Як видно з таблиці (додаток Н), що ілюструє співвідношення 

університетських курсів та іспитів професійних об єднань, еквівалентом першого 

випробування у професійних об’єднаннях (фінансова математика) на 

університетському рівні є однойменні курси чи курси з теорії відсотків (у більшості 

університетів)та математики інвестування та кредитів і фінансових принципів в 

актуарій науці (у Торонтському університеті). Незважаючи на певну розрізненість 
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назв курсів, змістове наповнення навчання здебільшого є однаковим та передбачає 

вивчення наступних тем: обчислення відсотків, рівняння вартостей, основні 

ануїтети, графік погашення заборгованості та амортизаційні фонди, облігації та інші 

цінні папери, ставки дохідності та інші фінансові інструменти, зниження 

вразливості до ризику, часова структура відсоткових ставок.  

Відсоткове співвідношення тем, обов’язковихдля іспиту професійного 

об’єднання, представлене наступним чином (в дужках наводимо відсотки на 

позначення обсягу матеріалу з певної теми, що виноситься на іспит): зміна 

купівельної спроможності грошей з часом (10-15%), ануїтети та грошові потоки (15-

20%), кредити (15-20%), цінні папери (15-2 %), загальні грошові потоки та портфелі 

(10-15 %), заходи з покриття ринкового ризику (10-15%), своп процентних ставок (0-

10%), детермінанти відсоткових ставок (10-15 %) (Society of Actuaries, 2017c).  

Проаналізувавши зміст навчальної програми SOA, ми дійшли висновку, що 

змістове наповнення університетських курсів фактично повністю дублює курс 

професійного об’єднання, єдиною відмінністю є відсутність у першому тем, 

присвячених свопу процентних ставок (за винятком Університетів Торонто, імені 

Саймона Фрезера та Університету Західного Онтаріо), та курсів, у яких висвітлено 

детермінанти відсоткових ставок (крім Західного Онтаріо). Цей факт можна 

пояснити тим, що відповідні теми були введені до програми іспиту з фінансової 

математики SOA лише з червня 2017 р., тому можна очікувати, що відповідні зміни 

будуть внесеніу навчальні плани інших акредитованих ЗВО (Society of Actuaries, 

2016b).  

Залік з зазначеного предмету є багатоаспектним та здебільшого включає у 

себе три компоненти: написання поточних контрольних робіт, що передбачають 

роботу з формулами в таблицях Excel, складання двох іспитів в середині семестру 

(тривалість від 75 хв. до 2 годин кожний) та підсумковий екзамен (тривалість від 

півтори до трьох годин). В Університеті Західного Онтаріо передбачено написання 

чотирьох 20-хвилинних тестів.  

Також слід зазначити, що форма проведення випробувань відрізняється 

залежно від в університету: це може бути тестове випробування, поєднання завдань 
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множинного вибору і розгорнутих відповідей (в Західному Онтаріо) або розв’язання 

задач (Манітоба).   

Переходячи до аналізу другого іспиту початкового рівня (моделей фінансової 

економіки), необхідно зазначити, що університетська практика проходження курсу 

передбачає різноманітні форми оцінювання студентів: активну роботу на заняттях, 

проходження двох проміжних та одного підсумкового іспиту, написання 4 тестів. 

Зміст навчання в акредитованих ЗВО здебільшого відповідає освітнім цілям та 

завданням професійного об’єднання, хоча й наявні деякі особливості. Так, 

наприклад, в Університеті Калгарі 25-30% курсу присвячено фінансовій математиці. 

Така ж ситуація з першим курсом в університеті Манітоби, де поруч з ризик-

менеджментом наявні теми з ФМ (при цьому на другому курсі вивчається ринок 

похідних фінансових інструментів).   

Змістове наповнення іспиту SOA у процентному співвідношенні складають 

наступні теми: базові похідні фінансові інструменти (акціонерній капітал як базовий 

актив, форвардні контракти та передплачені форвардні контракти на капітал, 

ф’ючерсні контракти) – 10-15%, загальні властивості опціонів (опціонний контракт, 

опціони та ризик менеджмент підприємства) – 25-30%, біноміальна модель 

оцінювання опціонів – 10%, моделі опціонного ціноутворення Блека-Шоулза – 25-

30%, греки опціонів та ризик менеджмент – 10-15%, відсоткові деривативи – 10% 

(Society of Actuaries, 2017d).  

Варто зауважити, що, починаючи з червня 2017 р., процес складання іспиту з 

фінансової математики, як і іспиту з моделей фінансової економіки, буде змінено, 

відповідно відбудуться тематичні зміни. Так, перше випробування за змістовим 

наповненням віднині є більш сконцентрованим на теорії відсотків. Як видно з вище 

проаналізованого матеріалу, всі теми, що стосуються похідних фінансових 

інструментів, окрім свопів відсоткових ставок, тепер опрацьовуються студентами у 

рамках іспиту з моделей фінансової економіки (Society of Actuaries, 2016b). 

Основним аргументом на користь таких змін, за свідченням SOA, виступає той факт, 

що університети матимуть змогу охопити весь необхідний матеріал одним курсом 

тривалістю у 3 кредити. Порівнюючи чинну навчальну програму з варіантами 
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попередніх років, чітко можна простежити тенденцію перенесення поглиблених, 

складніших тем з математики як обов’язкових дляіспитів на здобуття повного 

членства.  

Третій іспит початкового рівня SOA має назву «Моделі життєвого 

страхування». Змістове наповнення випробування складають наступні теми: 

індивідуальні та групові життєві моделі (10-20%), поточна вартість стохастичних 

величин (10-20%), розрахунок страхових премій (20-35%), резерви (20-35%), 

пенсійні плани та пенсійні виплати (10-20%)  (Society of Actuaries, 2017e). 

Як показав аналіз навчальних програм університетських курсів – аналогів 

іспиту SOA, матеріал, який вивчається студентами, повністю відповідає змістовому 

наповненню іспиту професійного об’єднання та сприяє формуванню належних 

знань, умінь та навичок. Так, у рамках університетських курсів вивчаються наступні 

теми: моделі виживання, таблиці смертності та селекція, чисті одноразові страхові 

премії для контрактів страхування життя, життєві ануїтети, чисті річні страхові 

внески, резерви, моделі станів, пенсійна математика, диверсифікований та не 

диверсифікований ризик, страхування з можливістю участі страхувальника у 

прибутках страхової компанії та накопичувальне страхування життя. Як бачимо, 

іспит спрямований на формування у студентів готовності до застосування моделей 

грошової оцінки випадкових подій у сфері страхування та роботи з ризиками.  

Форми оцінювання студентів у різних університетах відрізняється. Так, в 

Університеті Конкордія оцінювання успішності студентів з зазначеного курсу 

здійснюється на основі виконання поточних завдань (від 8 до 10), написання двох 

підсумкових тестів та, нарешті, складання підсумкового іспиту. Університет імені 

Саймона Фрезера замість написання підсумкових тестів пропонує складання двох 

рубіжних іспитів з першого курсу та одного з другого. Крім того, окрім виконання 

поточних завдань, останній передбачає також і підготовку проектів. 

Останній іспит початкового рівня, що адмініструється SOA, номінується як 

побудова та оцінка актуарних моделей. Змістове наповнення іспиту передбачає 

знання наступних тем: моделі частотної суворості, сукупні моделі, міри ризику (15-

20%), побудова емпіричних моделей, оцінка спадних вірогідностей з великою 
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вибіркою (20-25%), побудова та селекція параметричних моделей (25-30%), 

достовірність (20-25 %), числове моделювання (5-10%) (Society of Actuaries, 2017f)  

Зміст університетських курсів повністю відповідає змісту підготовки у 

професійних об’єднаннях та передбачає вивчення наступних тем: випадкові 

величини, основні дистрибутивні величини, властивості актуарних моделей, 

неперервні моделі, розподіл дискретних величин та процесів, частотність та 

серйозність з модифікацією вибірки, моделі сумарних збитків, оцінка повноти та 

актуальності вихідних даних, окремі підходи до оцінки вірогідностей та дискретних 

величин, байєсівська оцінка, моделювання, системи бонус-малус, емпіричні 

параметри оцінки, достовірність високої точності, достовірність з незначними 

відхиленнями. Також спостерігається проходження курсів, які не включені до 

програми іспиту професійного об’єднання, проте, безумовно, служать базою для 

подальшого формування умінь та навичок студентів з предмету; зокрема 

математична статистика та властивості актуарних моделей.  

Зауважимо, що у процесі підготовки до іспиту з предмету кандидат повинен 

мати чітке розуміння про основні етапи та особливості здійснення моделювання для 

вирішення проблем фінансового характеру у бізнес-середовищі. Навчальна 

програма SOA спрямована на формування основних умінь та навичок, яких студент 

має набути під час проходження курсу. Їх можна згрупувати наступним чином: 

уміння аналізувати інформацію та застосовувати результати такого аналізу для 

вирішення реальних завдань: визначити відповідну модель та задавати необхідні 

параметри; забезпечувати математично-статистичні аргументи, необхідні для 

прийняття правильних рішень та стратегії діяльності.  

Єдиний іспит початкового рівня, що пропонується професійними 

об’єднаннями і не має аналогів серед університетських курсів, є випробування з 

теорії ймовірності. Змістове наповнення екзамену є найвужчим з вищеописаних 

випробувань та передбачає вивчення наступних тем: загальна ймовірність (10-20%), 

випадкові величини з одномірним розподілом ймовірностей (35-45%) та змінним 

розподілом ймовірностей (35-45%) (Society of Actuaries, 2017g).  
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Таким чином, на сьогодні іспити початкового рівня, що є основою та 

необхідною вимогою для складання подальших випробувань для отримання повного 

та асоційованого членства, охоплюють п’ять дисциплін і зазвичай складаються у 

наступному порядку: теорія ймовірності, фінансова математика, моделі фінансової 

економіки, моделі випадкових подій та побудова і оцінка актуарних моделей. Проте, 

починаючи з 1 липня 2018 р.SOA вносить суттєві зміни у процес набуття членства. 

Так, щодо іспитів першого рівня реформування матиме наступні наслідки: третій 

іспит номінуватиметься інвестиційні та фінансові ринки (IFM – Investment and 

Financial Markets), четвертий – довгострокові математичні розрахунки (LTAM – 

Long-term Actuarial Mathematics exam), п’ятий – короткострокові математичні 

розрахунки(STAM – Short-term Actuarial Mathematics exam). Крім того, 

передбачається введення нових випробувань: статистика у моделюванні ризиків 

(SRM – Statistic for Risk Modeling) та прогнозна аналітика (PA – Predictive Analytics) 

(Society of Actuaries, 2016c).  

Іспити P, FM, IFM, LTAM, STAMз 2018 р. відповідно матимуть й інше 

змістове наповнення. Так, до іспиту з теорії ймовірності додається тема щодо 

генеруючої функції. У рамках іспиту з фінансової математики буде скорочено зміст 

навчання, пов'язаний зі стохастичним численням, та додано дві нові теми з 

корпоративних фінансів і портфельної теорії Марковіца. Екзамен з інвестиційних та 

фінансових ринків передбачатиме, що тема з оцінки таблиць смертності, що на 

сьогодні входить до п’ятого іспиту, з 2018 р. буде включена до довгострокових 

математичних розрахунків поруч з темою про рентні платежі. Проте тема про 

універсальне страхування життя буде вивчатися в рамках основ актуарної 

діяльності. Стосовно короткострокових розрахунків, тема з основ здійснення оцінки 

буде включена у блок з підтвердження академічними результатами, однак тема з 

основ ціноутворення та формування резервів для короткострокового страхування 

буде вивчатися у межах зазначеного іспиту (Society of Actuaries, 2018a; Society of 

Actuaries, 2018b; Society of Actuaries, 2018c).  

Новий іспитSRM передбачатиме вивчення регресії, часових рядів та 

узагальнених лінійних моделей. Зазначене випробування буде розцінюватись як 
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необхідна умова для проходження іспиту PA, що також є нововведенням. 

Зазначений вид діяльності передбачатиме підготовку звіту на основі аналізу даних у 

заданому контексті певної бізнес-проблеми з використанням програмного 

забезпечення MSWord, MSExcel та RStudio. Це, передбачатиме використання 

прийомів моделювання та методу кейсів (Society of Actuaries, 2018e; Society of 

Actuaries, 2018g).  

Таким чином етап іспитів першого рівня, за системою SOA, складатиметься з 

семи випробувань. 

Окрім SOA, система підготовки актуаріїв у Канаді включає тісну співпрацю з 

CAS. Охарактеризуємо особливості організації іспитів першого рівня у цьому 

професійному об’єднані.  

Так, слід зазначити, що до кінця 2013 р. чотири з таких іспитів (окрім MLC) 

проводились CAS та SOA спільно. Проте з 2014 р. SOA вирішила припинити 

співпрацю (Society of Actuaries, 2012). Незважаючи на такий крок, CAS ухвалила не 

створювати власний аналог кожного з іспитів SOA, мотивуючи це тим, що 

впровадження нової, конкуруючої системи іспитів, беручи до уваги, що 

випробування SOA відповідають освітнім цілям CAS, не сприятиме розвитку 

актуарної професії (Casualty Actuarial Society, 2012b). Тому на сьогодні іспити з 

теорії вірогідностей, фінансової математики, моделей фінансової економіки та 

побудови і оцінки актуарних моделей зараховується як іспити 1, 2, 3F та 4 за 

системою CAS. Вказані шифри є аналогами назв іспитів SOA за системою CAS і 

також позначають порядок їх проходження.При цьому термін «екзамен» до останніх 

застосовується умовно, адже, по суті, жодних фактичних тестів, створених у рамках 

CAS, немає. Ймовірніше, у даному випадку доцільно говорити про підтвердження 

академічним досвідом належного рівня знань, умінь та навичок на рівні базової 

актуарної освіти. 

Іспитів початкового рівня, що організовуються і проводяться тільки CAS до 

осені 2015 р. було два: це моделі життєвих ризиків (LC – Models for Life 

Contingencies) – аналог іспиту SOA MLC; та моделі стохастичних процесів і 

статистика (ST – Models for Stochastic Processes and Statistics). (Casualty Actuarial 
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Society, 2014a; Casualty Actuarial Society, 2014b). Проаналізувавши зміст навчальних 

програм, можемо зробити висновок, що перший іспит був присвячений 

стохастичним моделям у страхуванні життя, проте на менш глибокому рівні, ніж це 

передбачено аналогічним іспитом SOA. Тому, виходячи із комплексності 

останнього, для осіб, що прагнули в подальшому спеціалізуватися на майновому 

страхуванні та отриманні членства в CAS, існувала можливість переглянути 

доцільність складання випробування SOA. З іншого ж боку, оскільки SOA не 

визнавала складання іспиту LC як еквіваленту власного випробування MLC, 

майбутні актуарії, котрі ще не визначилися стосовно майбутнього напряму 

професійної діяльності, могли обрати останній для того, щоб мати більш широкі 

перспективи в подальшому. Слід сказати, що Канадський інститут актуаріїв 

визнавав складання іспитів з моделей життєвих ризиків (іспит LC) та моделей 

стохастичних процесів і статистики (випробування ST) аналогічним складанню 

іспиту з моделей життєвого страхування (іспит MLC) за системою SOA, що жодним 

чином не обмежувало спеціалізацію майбутніх фахівців.  

Другий іспит CAS передбачав вивчення теорії ймовірності у статистиці та 

частково стохастичного моделювання (Casualty Actuarial Society, 2014b) та за 

змістом навчання мав спільні риси з іспитом з побудови та оцінки актуарних 

моделей (іспит C) за системою SOA.  

З осені 2015 р. усвідомлюючи потреби професії, котрі полягають у тому, що 

майнове страхування вимагає від актуаріїв більш ґрунтовного знання статистики, а 

не моделей життєвих ризиків, що більш відповідає професійним обов’язкам 

актуаріїв у пенсійному та життєвому страхуванні, CAS прийняла рішення посилити 

відповідний змістовий аспект. Так, було запроваджено іспит зі статистичних та 

стохастичних моделей (S – Statistics and Probabilistic Models), котрий об’єднав 

матеріал двох іспитів, а також методології прикладної статистики (раніше 

потребувала підтвердження академічними результатами) в один та включив новий 

змістовий блок – узагальнені лінійні моделі. При цьому обсяг матеріалу, 

присвячений життєвим ризикам, значно скоротився – спостерігаємо наявність тем, 

присвячених лише ануїтетам. Таким чином, структура іспиту включає 4 тематичні  
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складові у наступному відсотковому співвідношенні частотності повторення під час 

випробування: стохастичні моделі, що сконцентровані, головним чином, на 

ланцюгах Маркова, моделях виживання та життєвих ризиках (20-40%), статистика 

(20-40%), узагальнені лінійні моделі (25-40%), часові ряди з постійною дисперсією 

(5-10%) (Casualty Actuarial Society, 2015). 

Однак, починаючи з 2018 р., CAS прийняла ухвалу про черговий етап 

реформування власної екзаменаційної системи, котрий передбачає повернення 

згаданого екзаменаційного випробування до формату 2014 р. та, по суті, поділ цієї 

ланки на два випробування. Відповідно два нових іспити матимуть назву «Сучасні 

аспекти страхової статистики» (MAS-I and MAS-II – Modern Actuarial Statistics I and 

II). Таке рішення з боку CAS продиктоване необхідністю модернізації системи 

професійних іспитів SOA, а саме – заміною зазначеного іспиту на випробування з 

короткострокових математичних розрахунків. Адже цей екзамен відповідав освітнім 

вимогам CAS (Casualty Actuarial Society, 2017c). Тому поява додаткового іспиту 

покликана забезпечити задоволення потреб професії. У зв’язку з цим, логічним 

наслідком є рішення CAS не визнавати іспит STAM як такий, що не підтверджує 

відповідність кваліфікації майбутніх актуаріїв вимогам професійної діяльності в 

нежиттєвому страхуванні.  

Перший екзамен запроваджено з весни 2018 р. та фактично є еквівалентним 

екзамену зі статистичних та стохастичних моделей (іспит S), проте з більшим 

акцентом на прикладному моделюванні та більшій деталізації матеріалу з 

узагальнених лінійних моделей. Так, теми, що складають зміст іспиту, є наступними 

з відсотками частотності: стохастична модель (20-35%), статистика (15-30%), 

об’ємні лінійні моделі (30-50%), часові ряди з постійною дисперсією (10-20%). 

(Casualty Actuarial Society, 2018b). 

Другий іспит проводиться з першого липня 2018 р. та є подібним до іспиту 

SOA з побудови та оцінки актуарних моделей проте з акцентуванням увагу на 

матеріалі, присвяченому статистиці (зокрема, таких ключових темах, як: ланцюги 

Маркова, байєсівський підхід, методи Монте Карло), теорії достовірності та 

прогнозної аналітики. Іспит складають наступні тематичні блоки: основи теорії 



128 
 

достовірності (5-15%), лінійні змішані моделі (10-30%), байесівський аналіз, методи 

Монте Карло та ланцюги Маркова (50-70%), статистичне навчання (5-15%). 

(Casualty Actuarial Society, 2018c).Такі теми іспиту С, як моделі колективного 

ризику, моделювання та змінний розподіл, вивчаються в рамках MAS-I.  

Далі сконцентруємо увагу на змісті й особливостяхіспитів проміжного рівня –

 «Іспит 5» «Іспит 6», де монополію на надання освітніх послуг має виключно 

професійне об’єднання CAS. Так, відповідно до кваліфікаційних вимог до актуарії у 

Канаді для отримання асоційованого членства особи, що планують обрати систему 

підготовки CAS, окрім описаної вище базової освіти, повинні скласти «Іспит 5» – 

Основні методи встановлення страхових тарифів та оцінки зобов’язань (Basic 

Techniques for Ratemaking and Estimating Claim Liabilities) та «Іспит 6» – 

Регулювання та фінансова звітність (Regulation and Financial Reporting), що містить 

виключно матеріал про Канаду. Проаналізуємо їх змістове наповнення.  

Отже, «Іспит 5» складають два однойменні розділи, у яких нами визначено 

відсотки на позначення частотності появи завдань з певних тем на іспиті. Перший 

блок – це основні методи формування страхових тарифів (45-55%). Теми 

передбачають володіння наступними уміннями: оцінювання можливих ризиків з 

точки зору встановлення тарифів, аналіз страхових премій, витрат на врегулювання 

страхових вимог та витрат за збитками як факторів тарифікації, розрахунок 

показників збитковості та чистих страхових премій, вміння обґрунтовувати зміни 

тарифів на основі видатків, здатність обґрунтовувати необхідність сортування даних 

у однорідні групи, розрахунок знижок та збільшення лімітів, оцінка стратегії 

тарифікації, виходячи з цілей  компанії, розрахунок премій для полісів сумісного 

страхування, здійснення базової оцінки по відношенню до індивідуальних ризиків 

(Casualty Actuarial Society, 2017d). Як бачимо, перша частина іспиту присвячена 

загальним принципам встановлення тарифів, особливостям здійснення розрахунків 

та актуарних припущень, класифікації застрахованих осіб, спільному страхуванню, 

резервам на катастрофи.  

Другий блок передбачає перевірку умінь оцінювати зобов’язання по 

страховим випадкам (45-55%), зокрема засвоєння основних прийомів оцінки 



129 
 

невиплачених зобов’язань суб’єктів та несуб’єктів страхової справи, що беруть на 

себе ризики. Підрозділ передбачає освоєння наступних навичок: робота з даними по 

невиплаченим претензіям, побудова та аналіз трикутника розвитку претензій, 

використання різноманітних технік оцінки невиплачених зобов’язань (метод 

Борнхуеттера-Фергюсона, його модифікація, що називається метод Бенктандера, 

метод «Кейп Коп» тощо), оцінка впливу операційних змін на встановлення розміру 

невиплачених зобов’язань, володіння методами коригування даних та методами 

оцінки змін у внутрішніх та зовнішніх факторах, методикою оцінки отриманих 

компенсацій, невиплачених затрат на врегулювання претензій; перевірка отриманих 

результатів оцінки на відповідність нормам та правдоподібність (Casualty Actuarial 

Society, 2017d). У даній секції увага також приділяється стандартам та методології 

оцінки зобов’язань CAS та Американської академії актуаріїв.  

«Іспит 6» присвячений особливостям законодавчого регулювання страхування 

саме в Канаді. Перед тим, як перейти до аналізу змісту, необхідно зазначити,що на 

ряду зі канадською специфікою CAS також пропонує іспити з особливостей 

регулювання актуарної діяльності у США та Китаї. Адже в Китаї, подібно до 

північноамериканських країн, місцеве професійне об’єднання в м. Тайбей (The 

Actuarial Institute of Chinese Taipei) використовує систему CAS для підготовки 

актуаріїв у сфері нежиттєвого страхування та також потребує запровадження 

предмету, присвяченого місцевої специфіки нормативно-правового регулювання 

діяльності таких фахівців.  

Отже, «Іспит 6», присвячений Канаді, повинен сформувати у майбутніх 

актуаріїв наступні уміння: по-перше, обізнаність з правового регулювання 

страхування та знання канадського страхового законодавства – 15-20%. Цей блок 

передбачає вивчення історії розвитку страхового законодавства у Канаді, поділ 

юрисдикції на федеральну та провінційну, знання сучасного стану та особливостей 

регулювання страхування у Канаді, вивчення прецедентів національного права та їх 

суті, наслідків та принципів практичного застосування, а також особливостей 

розгляду судових справ по страхуванню у Канаді (Casualty Actuarial Society, 2017e). 
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Друга частина іспиту присвячена урядовим та галузевим програмам 

страхування (15-20%) та передбачає обізнаність із завданнями та особливостями 

функціонування таких програм: сільськогосподарське страхування, страхування 

зайнятості, страхування від повеней, гарантійні фонди, зокрема Канадська 

корпорація гарантування майнового страхування та страхування від нещасних 

випадків, медичне страхування, інші ринки індивідуального страхування (авто- та 

страхування майна), страхування від терористичних атак, компенсаційне 

страхування робітників. По відношенню до кожної з зазначених галузей від 

майбутніх актуаріїв вимагається наступне: вміння описати її походження та 

призначення, особливості передачі ризику та добровільного особистого 

страхування, а також уміння оцінювати ефективність страхових програм (Casualty 

Actuarial Society, 2017e).  

Фінансова звітність та платоспроможність – третя, найвагоміша частина 

іспиту (55-60%). Вона передбачає сформованість умінь з підготовки річного звіту 

перед державними органами, здатність оцінювати фінансовий стан суб’єкта 

страхової справи, базуючись на різних методах оцінки його платоспроможності 

(Casualty Actuarial Society, 2017e). 

Остання частина, присвячена професійній відповідальності актуарія при 

підготовці фінансової звітності (10-15%), передбачає усвідомлення актуаріями своїх 

обов’язків та стандартів діяльності відповідно до канадського законодавства, 

зокрема Закону про страхові компанії та інших провінційних і федеральних 

документів (Casualty Actuarial Society, 2017e).  

Таким чином, рівень початкових екзаменів у Канаді забезпечується за 

допомогою трьох компонентів: акредитованих університетських курсів, іспитів SOA 

(P, FM, MFE, MLC, C, а у редакції 2018 р.–P, FM, IFM, LTAM, STAM,SRM та PA) та 

іспитів CAS (на даний час своєрідним аналогом MLC є іспит S, а з 2018 р. – 

випробування MAS-I та MAS-II). Вказані випробування озброюють майбутніх 

фахівців невід’ємною основою здійснення актуарної діяльності, переважно 

незалежно від сфери – майнового, життєвого чи пенсійного страхування, ризик-

менеджменту підприємства. Визначальною тенденцією є постійне оновлення та 
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модернізація, а також тісний зв’язок з потребами майбутньої професії, що ще раз 

підкреслює саме практичну спрямованість змісту навчання. Іспити поглибленого 

рівня мають різне змістове наповнення: «Іспит 5» характеризується прикладною 

спрямованістю, водночас як «Іспит 6» поєднує як фундаментальні, так і прикладні 

аспекти. Також варто наголосити, що усі вищенаведені аспекти, представлені в 

іспитах 5 та 6 стосуються виключно майнового страхування та страхування від 

нещасних випадків.  

Наступними «неекзаменаційними» випробуваннями на шляху до 

асоційованого членства у Канадському інституті актуаріїв є проходження онлайн-

курсів, назва та зміст яких відрізняється залежно від обраної кандидатом 

екзаменаційної ситеми – CAS та SOA.Так, це може бути або два онлайн-курси CAS: 

«Ризик-менеджмент та страхові операції» (Risk Management and Insurance 

Operations) та «Облік у страхуванні, аналіз страхового захисту та страхове право 

і страхові норми» (Insurance Accounting, Coverage Analysis, Insurance Law,and 

Insurance Regulation) або онлайн-курс SOA «Основи актуарної діяльності» (FAP – 

Fundamentals of Actuarial Practice). 

Розглядаючи випробування CAS, необхідно зазначити, що кожен курс готує 

майбутніх актуаріїв для складання іспиту за їх змістом.  

Дистанційні курси було розроблено спільно з Американським інститутом 

дипломованих андерайтерів зі страхування майна від нещасних випадків (the 

American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters). Закономірно, особи, 

що вже мають відповідну кваліфікацію, а саме дипломованого андерайтера зі 

страхування майна від нещасних випадків (CPCU), від їх проходження 

звільняються.   

Змістове наповнення першого курсу (Casualty Actuarial Society, 2017f) 

поділено на 16 тем, що, за термінологією програми, називаються завданнями 

(Assignments), кожну з яких складають певні змістові модулі. Отже, виходячи з 

завдань нашого дослідження, доцільно навести їх короткий огляд – вступ до ризик-

менеджменту (розуміння та оцінка ризиків, їх класифікація та фінансові наслідки, 

основні цілі та широта охоплення ризик-менеджменту, вразливість до збитків, 
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переваги, цілі та специфіка здійснення ризик-менеджменту); управління ризиками 

(методи контролю ризику, регулювання ризику, методи контролю ризику, 

управління неперервністю бізнесу); фінансування ризику (його цілі, збереження та 

передача ризиків, вибір правильних засобів та власне засоби фінансування ризику); 

ризик-менеджмент підприємства в цілому (традиційний підхід та актуарний ризик-

менеджмент підприємства, актуарний РМП як чинник покращення ефективності 

прийняття стратегічних рішень та як чинник роботи з невизначеністю у бізнес 

середовищі, стандарти та система першого); страхування як технологія ризик-

менеджменту (роль страхування у зменшенні ризиків, переваги страхування, 

особливості страхування загроз збитковості, страхування комерційних загроз 

збитковості та ризиків збитковості фізичних осіб, урядові страхові програми); 

особливості страхової діяльності (класифікація страховиків, їх цілі та обмеження 

на шляху до їх досягнення, оцінка діяльності страховиків, функціональна структура 

страхування); маркетинг страхування та поширення страхових послуг (ринок 

майнового страхування, маркетингова діяльність страховиків, системи та канали 

розповсюдження надання страхових послуг та їх вибір, функції надавачів страхових 

послуг); функція андерайтингу (цілі, діяльність, повноваження, політика 

андерайтингу: особливості впровадження, процедура та визначення ефективності); 

андерайтинг в страхуванні майнових інтересів (андерайтинг у формуванні умов 

страхових полісів майна, вимір серйозності потенційних збитків, андерайтинг в 

підприємницьких прибутках та відшкодуванні додаткових витрат, андерайтинг у 

страхуванні економічних злочинів, у страхуванні загально комерційної 

відповідальності, в автострахуванні); регулювання ризиків та ревізія страхових 

премій (цілі, функції регулювання ризиків страховиками, цілі, важливість та 

особливості здійснення ревізій страхових премій); страхові випадки (відділ вимог на 

відшкодування збитків: його структура та кадри, методи забезпечення дотримання 

нормативних вимог, особливості розгляду претензій, аналіз практичних прикладів); 

врегулювання страхових претензій (процес, типи претензій); поняття та принципи 

перестрахування (функції, джерела, операції, перестрахування ексцеденту збитків, 

розробка програм перестрахування, його альтернативи та розбір практичних 
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прикладів); стратегічний менеджмент страховиків (методологія та аналіз 

реальних прикладів); цикл страхування та фактори впливу на нього, актуарна 

система управління даними (якість інформації, метадані, статистичні плани, 

елементи страхових даних, методи покращення достовірності інформації та 

відповідальність актуаріїв за оцінку раціональності інформації).  

Другий дистанційний курс (Casualty Actuarial Society, 2017g) також 

складається з 16 тем-завдань, що мають наступний зміст: основи страхового обліку 

(достовірність бухгалтерських даних, типи систем показників обліку, основні 

концепції обліку, основи фінансової звітності страховиків, облік прибутків в 

страхуванні, типи страхових премій, неотриманні страхові премії, співвідношення 

між резервом незароблених премій та резервом збитків, облік витрат на 

регулювання збитків, основи обліку у перестрахуванні, облік банківських вкладів); 

аналіз умов страхового договору (особливості, структура, типи умов страхового 

договору та його аналіз ); основні поняття страхових договорів (страховий інтерес, 

співвідношення суми страхування до вартості застрахованого майна, методи оцінки 

вартості майна, оцінка претензій на відшкодування, мінімум, що не підлягає 

страхуванню, утримання за самострахуванням, інші джерела стягування боргів); 

індивідуальний поліс автомобільного страхування (модуль, присвячений 

зобов’язанням, медичній страховці, страховому захисту від незастрахованих 

автомобілістів та другий, що включає механічні пошкодження, обов’язки після 

аварій, спеціальні умови страхового полісу та загальні норми); страхове покриття 

нерухомості (страхові послуги центрального тарифікаційного бюро США, страхова 

програма HO-3: покриття, страхові ризики та виключення в страхових 

зобов’язаннях, умови та аналіз практичних прикладів); зобов’язання власника, 

умови, форми страхового покриття та спеціальні умови за програмою HO-3; 

життєве та медичне страхування, ануїтети: тема 1 та тема 2 (комерційне 

страхування майна, форми страхового захисту споруд та приватної власності); 

страхування загальнокомерційної відповідальності тема 1 та 2 (відповідальність за 

нанесення шкоди особистості та при рекламуванні, медичні виплати, додаткові 

виплати, договір та виключення з умов договору, ліміт страхування); особливі 
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випадки страхування (всеохоплююче страхування, комерційне страхування на 

випадок надлишкових збитків, страхування професійної відповідальності, 

екологічне страхування, страхування авіаційної техніки, страхування кібербезпеки, 

діяльності закордоном, додаткове страхування комерційного майна на випадок 

терористичних атак, типи гарантій завершення проекту); страхове законодавство 

тема 1 та тема 2 (деліктне право, бездіяльність, захист від страхових позовів, 

пов’язаних з бездіяльністю, зобов’язання власників та орендаторів земельних 

ділянок, міжнародне деліктне право, відповідальність в особливих випадках, 

відповідальність за якість продукції, професійна відповідальність, матеріальні 

збитки в деліктних позовах, чинники, що впливають на відшкодування збитків); 

норми страхування (економічне значення страхування, джерела, завдання та 

структура регулювання, регулювання страхових тарифів ).  

Порівняно з курсами CAS курс SOA (Society of Actuaries, 2013a) є меншим за 

обсягом – до нього включені лише 8 модулів, метою яких є ознайомити кандидатів з 

реальними робочими завданнями, які вирішують актуарії у традиційних та 

нетрадиційних сферах зайнятості. Після кожного модулю студенти пишуть 

модульну контрольну роботу та виконують тренувальні вправи. Наприкінці 5 

модулю здійснюється проміжна атестація, на завершення 8 – підсумковий контроль. 

Так, змістове наповнення курсу складають наступні модулі: 

1. Роль професійного актуарія – складається з 5 підтем, що розкривають 

систему актуарної роботи та поняття циклу регулювання, основні сфери роботи 

актуаріїв та вимоги до їх знань, умінь та навичок.  

2. Ключові зовнішні чинники – вісім підтем, у межах яких здійснено огляд 

основних чинників, які впливають на роботу актуаріїв: соціально-культурні 

цінності, демографічні чинники, втручання уряду, бізнес-середовище та фізичне 

середовище.  

3. Ризик у роботі актуарія – п’ять підтем, модулю спрямовані на озброєння 

майбутніх актуаріїв умінням правильно розпізнавати та визначати типові проблеми, 

що постають перед цими фахівцями в різних сферах діяльності, а також здатність 
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розуміти та управляти ризиками як складовою роботи актуарія, виявлення подібних 

рис таких ситуацій, що сприятиме їх ефективному вирішенню.  

4. Актуарні рішення – вісім підрозділів, що передбачають уміння 

здійснювати ризик-менеджмент залежно від типу загроз та застосовувати цикл 

регулювання до вирішення заданих задач, базуючись на надійних вихідних даних, 

побудові, перевірці та вивірці актуарних моделей та здійсненні актуарних 

припущень, а також визначення ролі комунікативної взаємодії у прийнятті 

ефективних фінансово-управлінських рішень.  

5. Розробка та фінансова складова актуарних рішень – шість підтем, що 

розкривають впровадження типових моделей для кожної зі сфер діяльності: моделі 

резервування та розподілу капіталу, моделі фінансування та планування потреб у 

капіталі тощо.  

6. Вибір актуарних моделей та алгоритм прийняття рішення – п’ять підтем, 

тісно пов’язаних з попереднім модулем та присвячених специфічним етапам 

побудови моделей.   

7. Побудова попередніх актуарних припущень – шість підтем, котрі 

розглядають обмеження та інші фактори, що впливають на актуарні припущення, 

методи та засоби кількісного аналізу припущень, застосування припущень на 

практиці, їх взаємозалежність.   

8. Моніторинг результатів – п’ять підтем, які висвітлюють процес збору 

інформації, аналіз отриманих результатів, особливості повідомлення стейкхолдерів 

про виявлені невідповідності та містять підрозділ, присвячений повторенню 

вивченого матеріалу.  

Як бачимо, онлайн-курси CAS та SOA мають досить невелику кількість 

спільних рис. Серед подібностей можна зазначити хіба що сконцентрованість обох 

випробувань на поняті ризику та ризик-менеджменту, якості актуарних вихідних 

даних, що розглядають у рамках першого курсу CAS, дистанційний формат 

навчання та наявність різноманітних форм засвоєння зазначеного матеріалу: 

читання спеціалізованої літератури в друкованому та електронному форматі, 

вирішення ситуаційних задач, робота з дидактичними карточками. Якщо FAP в 
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найзагальніших рисах можна визначити як систему вирішення актуарних завдань, 

курси CAS мають яскраво виражений зміст, пов'язаний з майновим страхуванням.  

У рамках МАА існує вимога для членів-місцевих професійних об’єднань, 

запроваджувати так званий Кодекс професійної етики, згідно з яким актуарій 

зобов’язаний здійснювати професійну діяльність лише за умови наявності належних 

знань та досвіду. З метою формування обізнаності майбутніх актуаріїв з зазначених 

питань упроваджено курс з професіоналізму, що був вперше введений у 1993 р. На 

сьогодні цей курс пропонується у системі підготовки актуаріїв в США, Канаді, та 

деяких країнах Азії. Як вже згадувалось вище, курс з професіоналізму відповідатиме 

вимогам КІА на здобуття членства в своїх лавах, якщо проходитиме на території 

Канади та матиме відповідне змістове наповнення (Canadian Institute of Actuaries, 

2017n).  

Аналізуючи зміст курсу, що пропонується CAS, з’ясовано, що він 

спрямований на усвідомлення вимог до виконання професійних обов’язків та 

поведінки актуарія, зокрема які фундаментальні поняття актуарної діяльності та її 

методологічні принципи мають бути застосовані до великого різноманіття обставин, 

в яких діють актуарії. Відповідно цілі та завдання проходження курсу полягають у 

формуванні у майбутніх актуаріїв наступних компетенцій: знання кодексу 

професійної поведінки та шляхів і способів його застосування в повсякденній 

практиці; усвідомлення важливості дотримання згаданого кодексу усіма 

представниками професії, незалежно від займаних посад та сфери здійснення 

професійної діяльності; знання стандартів та принципів здійснення професійної 

діяльності у сфері майнового страхування та органів, відповідальних за їх розробку; 

потенційні наслідки недотримання професійної етики та принципів діяльності; 

функції Ради з питань актуарних стандартів та Консультативної та дисциплінарної 

Ради (the Actuarial Standards Board and the Actuarial Board for Counseling and 

Discipline) та можливості підтримання зв’язку з останніми; вимоги до постійного 

професійного розвитку (Casualty Actuarial Society, 2018d).  
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Невід’ємною складовою змісту курсу, присвяченого саме Канаді, є Правила 

професійної поведінки КІА, Рекомендації з фінансової звітності майнових страхових 

компаній, стандарти діяльності відповідальних актуаріїв.  

На етапі підготовки до проходження курсу від усіх кандидатів вимагається 

попередній перегляд презентацій у дистанційному форматі. Кожен з них містить 

запитання з курсу, правильна відповідь на які є обов’язковою для завершення однієї 

презентації та переходу до наступних (Casualty Actuarial Society, 2018e). Сам курс 

проходить у формі семінару та триває протягом двох днів.  

Варто зазначити, що необхідними передумовами проходження курсу 

виступають або складання будь-яких 5 іспитів за структурою CAS, або складання 4 

іспитів та будь-яких трьох «неекзаменаційних» вимог до підготовки: онлайн-курсів, 

підтвердження академічними результатами належного рівня знань з корпоративних 

фінансів та економіки. При цьому іспити S та 3F розцінюються як один іспит 

(Casualty Actuarial Society, 2018d).  

Проаналізувавши воркшоп КІА, можемо зазначити, що змістове наповнення 

курсу є ідентичним до курсу з професіоналізму CAS, проте тривалістю в один день. 

Теми, що виносяться на розгляд, є наступними: поняття професіонала та 

професіоналізму; структура КІА; поняття професіоналізму з позиції КІА; 

дисциплінарна відповідальність за порушення норма КІА, професійна 

некомпетентність та відповідальність перед законом (Canadian Institute of Actuaries, 

2017n).  

Крім того, як у випадку з курсом CAS, власне проходженню воркшопу 

передує підготовчий етап: кандидатам пропонується ознайомитись з рядом норм 

КІА: правилами професійної поведінки, стандартами професійної діяльності, 

кваліфікаційними стандартами з постійного професійного розвитку та 

особливостями здійснення моніторингу його результатів, дисциплінарною 

відповідальністю (Canadian Institute of Actuaries, 2008c) та вимогами щодо 

використання позначень різних видів членства в КІА (Canadian Institute of Actuaries, 

2011c). Оскільки ряд зазначених документів вже було проаналізовано нами в 
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попередніх підрозділах, ми вважаємо за доцільне сконцентрувати нашу увагу на тих 

аспектах, які ще не були предметом нашого дослідження. 

КІА визначив 13 правил професійної поведінки актуаріїв: професійна чесність; 

відповідність кваліфікаційним стандартам; відповідність професійних послуг 

стандартам здійснення професійної діяльності; відкритість інформації стосовно 

матеріальної винагороди, що може бути отримана актуарієм у результаті виконання 

заданого професійного завдання; невиконання професійних послуг через конфлікт 

інтересів (якщо характер виконуваної роботи вимагає від актуарія дій, що 

суперечать поняттю чесності); контроль за належним використанням результатів 

роботи актуарія (не використовуються для введення інших сторін в оману, 

порушення закону); збереження конфіденційності; ввічливість та готовність 

співпрацювати з третіми сторонами в інтересах роботодавця/клієнта; непричетність 

до рекламних компаній та бізнесу, що є негативними для іміджу професії; належне 

використання позначення членства; зобов’язання висвітлювати випадки порушення 

стандартів, професійної поведінки, закону (Canadian Institute of Actuaries, 1992).  

Загальний стандарт професійної діяльності поділений на вісім секцій 

присвячених кваліфікаційним вимогам, прийнятним відхиленням від стандартів 

(непередбачуваним обставинам) в діяльності актуарія, фінансовим інтересам 

актуарія та роботодавця / клієнта, здійсненню роботи актуарія, особливостям 

співпраці актуарія з іншими особами, побудові актуарних припущень та 

особливостям звітування (Canadian Institute of Actuaries, 2018b). Незважаючи на те, 

що рівень засвоєння матеріалу з наведених розділів не перевіряється за допомогою 

певних форм контролю, ця інформація є необхідною для активної участі у 

дискусіях, що є невід’ємним елементом успішного проходження воркшопу.  

Таким чином, важливим компонентом професійної освіти актуаріїв 

виступають не лише навички математичного, статистичного та фінансово-

економічного характеру, а й неакадемічні уміння – ціннісні орієнтації, професійна 

етика та методологія їх застосування при вирішенні конкретних професійних задач й 

усвідомлення відповідальності за їх порушення. Саме таке поєднання робить 

актуаріїв унікальними фахівцями, для яких не лише помилки у розрахунках чи 
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моделюванні, а й несформованість, здатності до міжособистісноїкомунікації може 

бути підставою для професійної дискваліфікації.  

 

2.3.2. Професійна підготовка актуаріїв для здобуття повного членства у 

Канадському інституті актуаріїв 

Нами розглянуто змістове наповнення іспитів початкового та проміжного 

рівнів, а також курсів та воркшопів за системами CAS та SOA для отримання 

асоційованого членства в Канадському інституті актуаріїв. Сконцентруємо тепер 

нашу увагу на змістовому аспекті набуття повного членства КІА, яке в Канаді є 

єдиною підставою для особи називати себе актуарієм, тому по суті є найважливішим 

етапом професійної підготовки цих фахівців. 

Як і на попередніх етапах, кандидати можуть обрати навчання, що 

пропонується CAS,або SOA. Розглянемо спочатку змістове наповнення підготовки у 

професійному об’єднанні SOA, яка на нашу думку є більш розгалуженою та надає 

можливість кандидатам отримати більш вузьку спеціалізацію. 

Отже, рівень повного членства КІА передбачає складання всіх іспитів, модулів 

та семінарів за програмами одного з можливих п’яти спеціалізацій (за виключенням 

загального страхування, що не визнається КІА). У додатку П наведено всі опції, що 

доступні канадським кандидатам у межах системи професійної підготовки актуаріїв 

у цій країні. Як видно з поданої у додатку П таблиці, два останні випробування – 

модуль з прийняття рішень та комунікативної взаємодії (DMAC – Decision Making 

and Communication Module) та курс з набуття повного членства (FAC – Fellowship 

Admissions Course) є обов’язковим компонентом для усіх спеціалізацій, тому 

сконцентруємось спочатку на аналізі цих складових програм підготовки.  

Так, Модуль з прийняття рішень та комунікативної взаємодії був вперше 

введений у 2007 р. у відповідь на потреби ринку. Адже за даними опитування, 

проведеному у 2009 р., серед роботодавців, актуарії отримали досить високу оцінку 

їхніх навичок щодо приділення уваги до деталей, надійностіта математичних 

здібностей. Проте такі якості, як навички міжособистісної взаємодії, гнучкість, 
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пристосовуваність та управлінські навички у цих фахівців не є достатньо 

сформованими (Warren, 2010, p. 40-42).  

Модуль, як правило, передбачає опрацювання необхідної літератури (50-60 

годин) та захист проекту (дослідження обсягом 5-15 сторінок, присвячене рішенню, 

що було прийняте на основі актуарного аналізу). Кандидат описує проблему, 

здійснює моделювання, беручи до уваги інтереси усіх стейкхолдерів. Слухачам 

також надається методологічна підтримка у процесі підготовки проекту – 

рекомендації та приклади, що покликані сформувати навички системного підходу до 

такого виду діяльності, а також використання методу кейсів. Змістове наповнення 

модулю відповідає його назві та передбачає розвиток навичок усного та письмового 

спілкування, а також уміння приймати рішення стосовно проблемних ситуацій, що 

виникають у бізнес-середовищі. Так, передбачається, що після його завершення 

кандидати будуть спроможні:описати цілісний процес прийняття рішення з 

залученням усіх стейкхолдерів;визначити компетенції, що покладені в основі етапів 

прийняття рішень;успішно проходити усі необхідні етапи прийняття ефективних 

рішень; здійснювати оцінку ефективності прийнятих рішень щодо бізнес-

середовища;застосовувати ефективні стратегії бізнес комунікації;описати власні 

преференції у робочому процесі (зокрема використання технології Майерс-Бріггс ) 

(Warren, 2010, p. 40-42). 

Таким чином, модуль спрямований на підготовку кандидата до участі та 

здійсненні впливу на прийняття рішень щодо роботи компанії, формування 

загального уявлення щодо характеру питань, що виникатимуть у контексті вибору 

певної стратегії,яка спрямована на вияв наявних варіантів розвитку ситуації; 

розвиток навичок комунікації в цілому.  

Проект, що складають кандидати, повинен щонайменше бути оціненим як 

«відповідає мінімальним вимогам» перед проходженням курсу з набуття повного 

членства (FAC). У рамках останнього вимагається створення та показ презентації.  

Варто зауважити, що важливим аспектом проходження курсу є участь у 

форумі «Запитай актуарія» («Ask An Actuary»), де останні мають можливість 
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висловитись з питань, що проходяться під час вивчення модуля (Warren, 2010, p. 41-

42).  

Необхідно зазначити, що з березня 2008 р. вимога проходження модулю як 

передостаннього випробування на шляху до повного членства скасована. Особа має 

право пройти зазначений вид роботи після набуття асоційованого членства, по 

факту якого кандидат отримує відповідне запрошення. Однак у разі успішного 

представлення проекту, на проходження решти іспитів виділяється два роки. У разі, 

якщо кандидат у зазначені терміни не вкладається, вимагається повторна підготовка 

нового проекту (Society of Actuaries, 2007). Тому доцільним видається дотримання 

вимог, чинних до реформаційних змін.  

Особи, що виконали всі інші освітні вимоги на шляху до здобуття повного 

членства, отримують право на проходження курсу з набуття повного членства, що 

також спрямований на формування навичок міжособистісної взаємодії та 

зорієнтований на досягнення трьох цілей: розвиток усвідомлення ролі професійної 

етики та уміння підібрати належну стратегію дій у випадку її порушення; 

заохочення актуаріїв до всебічного розгляду проблеми; тренування у стратегіях 

усного спілкування. Курс розрахований на три дні та передбачає участь сотень 

актуаріїв з усього світу і за формою проведення є поєднанням лекції, обговорення 

реальних проблемних ситуацій (метод кейсів) та колективної роботи (учасники 

розділяють на групи) вироблення шляхів виходу з умов, що склались, а також 

показу проекту-презентації (часове обмеження – 8-12 хвилин) («What to expect (and 

look forward to) at the APC and FAC», 2017). Варто зазначити, що усі ситуації для 

аналізу представлені практикуючими актуаріями та є випадками, взятими з 

реального професійного досвіду. Загалом проходження курсу має формат семінару з 

відносно неформальною атмосферою, що створює сприятливі можливості для 

обміну досвідом з колегами.   

Для кількісного та якісного аналізу очікуваного рівня сформованості знань, 

умінь та навичок у межах наступних іспитів та модулів, процесуальну складову 

якого описано нижче, ми використаємо таксономію Блума. У її рамках існує шість 

рівнів засвоєння навчального матеріалу. Їх стисла характеристика наведена у 
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додатку Р.1.На нашу думку, зазначена система, що передбачає чітко визначений та 

доступний для розуміння усіх стейкхолдерів підхід, є конструктивним рішенням та 

значно спрощує вирішення навчальних задач для усіх учасників освітнього процесу.  

Числовим показникам таксономії Блума відповідають певні ключові слова, що 

можна визначити як дескриптивну складову очікуваного рівня навчальних 

досягнень. Співвідношення рівнів сформованостей навчальних досягнень, числових 

показників та ключових дієслів-відповідників подано у додатку Р.2.  

Для аналізу навчальних цілей іспитів та модулів для отримання повного 

членства ми скористаємось методом кількісного аналізу, що включатиме декілька 

етапів. На першому ми здійснимо розподіл навчальних цілей за кожною темою, що є 

складовою іспиту чи модулю за рівнями відповідно до таксономії Блума, на основі 

ключових слів – кожна ціль починається зі слів «окреслити», «оцінювати», 

«порівнювати», «узагальнювати» тощо, позначимо їх відповідними цифрами. На 

другому етапі – підрахуємо загальну кількість навчальних цілей, що передбачає 

іспит чи модуль. Цей кількісний показник буде становити 100%. Третій етап 

передбачатиме підрахунок кількості обсягу знань та умінь у рамках іспиту чи 

модулю за кожним з шести рівнів таксономії.Четвертий етап – складання пропорції, 

де відсотковий показник, що відповідає кількості умінь та навичок певного рівня у 

межах усіх цілей іспиту чи модулю і буде невідомим членом, що 

вираховуватиметься як добуток кількості умінь та навичок певного рівня та ста 

відсотків, поділений на кількість усіх цілей іспиту та модулю.Така формула 

складатиметься для кожного рівня, представленого у структурі навчальних цілей 

кожного модулю чи іспиту. П’ятий етап – узагальнення та представлення отриманих 

результатів у формі секторної діаграми.  

Розпочнемо аналіз змістового наповнення іспитів та модулів для отримання 

повного членства з іспиту та модулю з ризик-менеджменту, які слід виділити в 

окрему категорію, оскільки ці види діяльності також доступні у межах кожної зі 

спеціалізацій, у випадку, якщо кандидат має бажання отримати не лише статус 

повного члена КІА, а й набути кваліфікацію CERA. Так, модуль з ризик-

менеджменту підприємства передбачає вивчення наступних дев’яти тем: огляд 
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ключових тем модулю, вступ до ризик-менеджменту підприємства, розробка 

системи ризик-менеджменту підприємства, стандарти та норми управління 

підприємницькими ризиками, виявлення, визначення та оцінка операційних ризиків, 

особливості обробки інформації, підходи до вимірювання загроз, економічний 

капітал. Остання секція присвячена повторенню вивченого матеріалу (Society of 

Actuaries, 2013b). Наприкінці модулю кандидати виконують тренувальні вправи та 

складають підсумковий тест.  

Відповідно відсотковий розподіл передбачуваної глибини засвоєння матеріалу 

представлено на рисунку С.1.1 додатку С.1. Як видно з поданої схеми, для 

успішного проходження модулю більшість компетенцій повинна бути сформована 

на рівні розуміння, що передбачає здатність оперувати вивченим матеріалом для 

опису, зіставлення, інтерпретації та виокремлення головного. Тому справедливо 

стверджувати, що ця дисципліна належить до фундаментальних і покликана 

сформувати основу для подальшого проходження однойменного іспиту.  

Іспит з ризик-менеджменту підприємства змістовно поділений на дві 

частини: перша складає його основу та є обов’язковою для всіх кандидатів, друга 

стосується спеціалізації та, відповідно, є варіативною. Зміст першого блоку 

становлять наступні п’ять тем: категорії ризику та його визначення, моделювання та 

групування ризиків, вимірювання загроз, засоби та методи управління ризиком, 

контроль та регулювання капіталу (Society of Actuaries, 2017k). Секторна діаграма, 

представлена на рисунку С.1.2 додатку С.1, унаочнює розподіл глибини засвоєння 

матеріалу, що очікується від слухачів у результаті проходження іспиту.  

Як видно з наведених у додатку результатів аналізу навчальних цілей, 

порівняно з попереднім випробування, частка умінь, що мають бути сформовані на 

рівні розуміння, зменшилась на 31%, суттєву частку також становлять уміння, що 

складають здатність аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

вміння формувати висновки та обґрунтовувати прийняті рішення. Достатньо значна 

кількість компетенцій, третя за значущістю, має бути сформована на рівні 

застосування набутих знань.  
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Вибірковий матеріал другого модулю складається з шести запропонованих 

тем, що відповідають напрямам на отримання повного членства в SOA (наприклад, 

пенсійні виплати, інвестування, індивідуальне чи групове страхування тощо) 

(Society of Actuaries, 2017k). При цьому матеріал згаданих двох секцій виноситься на 

іспит у співвідношенні 75% до 25%. В останні також входить аналіз практичних 

ситуацій (так званих кейсів), що представляють собою приклад з діяльності 

гіпотетичної компанії та вимагають від кандидатів застування актуарної науки та 

технологій ризик-менеджменту певним способом для вирішення спроектованої 

проблеми.  

Розглянемо особливості змісту навчання актуаріїв на рівні повного членства за 

спеціалізаціями.  

Іспит з основ корпоративних фінансів та ризик-менеджментупередбачає 

охоплення наступних змістових блоків: фінанси організацій, прийняття рішень у 

процесі контролю та регулювання капіталу, стохастичне моделювання, тестування 

ризикових моделей, сучасні методи оцінки ризику та ризики, що не підлягають 

хеджуванню – всього 5 тем (Society of Actuaries, 2018d). Очікувані рівні 

сформованості умінь та навичок у процесі проходження курсу проілюстровано на 

рисунку С.1.3 у додатку С.1. 

Як видно з наведеної у додатку схеми, характерною особливістю згаданого 

іспиту виступає концентрація на формуванні умінь, пов’язаних з оцінкою, до 

прикладу, ринкових перешкод, певних методів визначення та моделювання ризиків 

тощо, що є однією з ключових компетенцій в роботі актуарія. Для її ефективного 

здійснення необхідно розумітися на фундаментальних аспектах, тому уміння, що 

відображають розуміння, також становлять значну частину успішного проходження 

дисципліни. Характерно, що формування навичок запам’ятовування та аналізу не 

передбачено.  

Модуль з фінансової звітност іпобудований з урахуванням міжнародних 

стандартів фінансової звітності (IFRS – International Financial Reporting Standards), 

що були прийняті в Канаді у 2011 р., а також з огляду на загальноприйняті 

принципи обліку (GAAP – generally accepted accounting principles). Модуль 
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складають десять розділів: понятійний апарат фінансової звітності; визначення 

справедливої вартості; міжнародні стандарти фінансової звітності; стандарти обліку 

у системі звітів за основними коштами; оцінка вартості майбутніх придбань та 

зобов’язань у США; канадський балансовий метод; розрахунок зобов’язань 

відповідно до нормативної звітності США; оподаткування страхових компаній у 

Канаді та США; завдання та особливості вимог до капіталу на основі оцінки 

ризиків; розрахунок резервів відповідно до стандарту C3 Phase II (пов'язаний з 

резервами на покриття збитків та особливостями їх формування) (Society of 

Actuaries, 2013c). Модуль також передбачає написання підсумкових вправ та тесту.  

Рівні знань, умінь та навичок, передбачені для проходження модулю, 

наводимо у вигляді секторної діаграми на рисунку С.1.4 у додатку С.1.Зауважимо, 

що особлива увага у вивченні предмету спрямована на формування у кандидатів 

розуміння стандартів фінансової звітності та обліку, тому зазначений модуль можна 

віднести до категорії фундаментальних дисциплін.  

Іспит з прийняття стратегічних рішень складають наступні п’ять тем: 

управлінський облік; додаткові ризики; контроль та регулювання капіталу і 

здійснення ризику; нематеріальні чинники у прийняття рішень; нововведення та 

дестабілізація ринку (Society of Actuaries, 2018f).  

Очікувані рівні знань, умінь та навичок, що мають сформуватись у кандидатів 

після проходження іспиту, представлено за допомогою діаграми на рисунку С.1.5 у 

додатку С.1. Як видно на діаграмі, модуль передбачає, що формування умінь та 

навичок тих, хто навчається, здійснюється здебільшого з концентрацією на здатність 

здійснювати оцінювання, важливими аспектами виступає також формування 

розуміння та навички застосовувати набуті знання, що передбачено самою суттю 

дисципліни.  

Модуль з сучасних аспектів корпоративних фінансів пов'язаний з вивченням 

наступних трьох ключових тем: теорія екстремальних значень; стратегічні 

розрахунки; стратегічне планування (Society of Actuaries, 2013d). Модуль також 

включає аналіз реальних ситуацій, кейсів та написання контрольних робіт. 

Пріоритети рівнів сформованості ключових компетенцій у результаті проходження 
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модулю відображені у вигляді секторної діаграми діаграми на рисунку С.1.6 у 

додатку С.1. Наведена діаграма свідчить, що, на відміну від більшості попередніх 

проаналізованих модулів, вказаний вид діяльності здебільшого спрямований на 

формування оцінюючих умінь, підкріплених розумінням фундаментальних основ з 

зазначених вище тем.  

Модуль з фінансового моделювання покликаний розширити знання, набуті 

кандидатами під час освоєння курсу з моделей фінансової економіки, з теоретичних 

та прикладних аспектів. Цей вид діяльності складають наступні теми: властивості 

фінансових продуктів та можливі пов’язані з ними ризики; типи похідних 

фінансових інструментів та їх використання у ризик менеджменті; основні методи 

усунення ризиків; ціноутворення на похідні фінансові інструменти – теорії та 

моделі, систематизація результатів – проектування та хеджування (Society of 

Actuaries, 2013e). Метою проходження модулю є формування знань, умінь, навичок і 

компетентностей на рівнях, представлених діаграми на рисунку С.1.7 у додатку С.1. 

Зазначимо, що модуль спрямований здебільшого на формування розуміння 

особливостей функціонування фінансових інструментів та застосування отриманих 

знань на практиці.   

Базовий іспит з фінансової математики та інвестування передбачає 

оволодіння наступними змістовими аспектами: стохастичні розрахунки; 

ціноутворення опціонів та хеджування; моделі відсоткових ставок; ринкова 

нестабільність; управління портфелем фіксованих доходів; акціонерний капітал; 

інвестиційна політика; розміщення активів (Society of Actuaries, 2018h). Очікувані 

рівні сформованості знань, умінь та навичок поданіу вигляді секторної діаграми (на 

рисунку С.1.8 у додатку С.1.). Як свідчать дані наведеної діаграми, проходження 

матеріалу дисципліни спрямоване на формування когнітивних умінь здебільшого на 

рівні розуміння запропонованих тем, що поєднується з їх застосуванням на 

практиці.  

Поглиблений іспит з фінансової математики та інвестування передбачає 

поглиблене вивчення ціноутворення опціонів; освоєння кредитних ризиків, ризиків 

ліквідності, прикладних кількісних методів, поведінкових фінансів, альтернативних 
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активів; управління фінансовими зобов’язаннями (Society of Actuaries, 2018i). 

Співвідношення прогнозованих рівнів сформованості знань, умінь та навичок 

представлено на рисунку С.1.9 у додатку С.1. Проаналізувавши очікувані рівні 

сформованості знань, умінь та навичок для вказаного випробування, ми дійшли 

висновку, що прогнозовані рівні сформованості умінь та навичок кандидатів за 

критерієм домінантних категорій відповідають попередньому іспиту з перевагою 

здатності тих, хто навчається, розуміти опрацьований матеріал за темами.  

Іспит з управління інвестиційними ризиками складають три компоненти: 

управління інвестиціями, управління інвестиційними загрозами та оцінка 

інвестиційних ризиків (Society of Actuaries, 2018j). Метою підготовки до його 

складання виступає сформованість знань, умінь та навичок на рівнях, унаочнених у 

вигляді секторної діаграми на рисунку С.1.10 у додатку С.1. Як бачимо, іспит 

спрямований на формування фундаментальної основи для діяльності актуаріїв у 

майбутньому. При цьому у межах вивчення запропонованих тем передбачається 

також і формування здатності до аналізу та оцінки.  

Модуль з регулювання та оподаткуванняприсвяченийзаконодавчому, 

нормативному регулюваннюпенсійного та життєвого страхування у Канаді та США. 

Йогоскладають наступні змістові блоки: регулювання платоспроможності; 

регулювання ринку; інші регулятивні акти, що впливають на формування 

страхового продукту; оподаткування: збір прибутків; інші зовнішні сили 

(перестрахування, рейтингові агентства) (Society of Actuaries, 2013f). При цьому 

специфіка обох країн вивчається кандидатами незалежно від місця здійснення 

професійної діяльності, що беззаперечно є перевагою, оскільки озброює осіб 

знаннями різноманітних підходів до роботи з подібними аспектами,що є вкладом до 

їх професіоналізму та відповідає особливостям трудової діяльності актуаріїв в 

Канаді: більшість роботодавців актуаріїв мають бізнес як у США, так і в Канаді, 

відповідно робота фахівців з актуарної справи повинна відповідати нормативам 

обох країн. Навчальні цілі зазначеного модулю полягають у формуванні когнітивних 

умінь рівнях, проілюстрованих на рисунку С.1.11 у додатку С.1. Як видно з 

наведеної діаграми, модуль за своїм змістовим наповненням також належить до 
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фундаментальних дисциплін, оскільки з більшості навчальних тем від кандидатів 

вимагається розуміння основних понять, прийомів та підходів у рамках визначених 

тем.  

Іспит з тарифікації у страхуванні життя присвячений вивченню 

особливостей функціонування страхових ринків у Канаді та США та включає 

наступні три теми: страховий продукт та страхові ринки, формування страхового 

продукту та ціноутворення, управління страховим продуктом (Society of Actuaries, 

2018k). Відсотковий розподіл рівнів сформованості ключових компетенцій після 

проходження іспиту подано на рисунку С.1.12 у додатку С.1. Як бачимо,найбільша 

частка компетенцій має бути сформована на рівні оцінювання, наступними за 

пріоритетністю є рівні продукування та розуміння. Відповідно можна стверджувати, 

що іспит в своїй основі є прикладним.   

Цікавою особливістю іспиту з фінансів та оцінки у життєвому страхуванні є 

наявність двох версій зазначеного іспиту – щодо США та Канади, що відрізняються 

лише списком літератури, що необхідно опрацювати. Так, іспит щодо Канади 

включає наступні теми: облік, фінансова звітність та відображення інформації у 

фінансових відомостях; здійснення оцінки, оновлення стандартів у страхуванні; 

контроль і регулювання фінансів та капіталу, перестрахування (Society of Actuaries, 

2018l). Очікувані рівні сформованості знань, умінь та навичок, передбачені для 

успішного проходження випробування, наведено у на рисунку С.1.13 у додатку С.1. 

Зазначимо, що найбільша кількість компетенцій повинна бути сформована на рівні 

розуміння, оцінки та застосування опрацьованого за запропонованими темами 

матеріалу. 

Іспит з управління життєвими ризиками передбачає засвоєння наступних 

аспектів: принципи ризик-менеджменту, джерела ризику, вимірювання та оцінка 

загроз, управління активами та пасивами (Society of Actuaries, 2018m). Рівні 

сформованості когнітивних умінь після проходження модулю розподіляються у 

співвідношенні, представленому на рисунку С.1.14 у додатку С.1. Як видно з 

наведеної діаграми, найбільша частка компетенцій має бути сформована на рівні 

оцінки, що характеризує аналізоване випробування як прикладне. 
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Модуль з фінансової економіки заслуговує на окрему увагу, оскільки його 

змістове наповнення залежить від обраної спеціальності найбільшим чином. 

Випробування складаються з чотирнадцяти підтем, проте вимоги щодо необхідних 

змістових блоків є варіативними залежно від навчання за напрямами: індивідуальне 

страхування та ануїтети (ІСА), пенсійні виплати (ПВ), групове та медичне 

страхування (ГМС) чи іншими напрямками (Society of Actuaries, 2014). Залежність 

змісту вивчення модулю з фінансової економіки від обраної спеціальності 

проілюстрована у вигляді таблиці С.1.1 у додатку С.1. Модуль також включає ряд 

підтем, що є специфічними для загального страхування, проте, оскільки КІА не 

визнає зазначену спеціалізацію, ми залишаємо цей аспект поза увагою. Крім того, 

вправи наприкінці модуля також мають розподіл на дві частини: перша розрахована 

на всіх кандидатів, друга залежить від обраної спеціалізації. Передбачувані рівні 

сформованості компетенцій кандидатів у результаті проходження модулю 

представимо у вигляді діаграми, що наводиться на рисунку С.1.15 у додатку С.1. Як 

свідчить діаграма, модуль в своїй основі належить до фундаментальних дисциплін, 

оскільки рівень сформованості більшості компетенцій передбачає 

розуміння,усвідомленняпроблеми. 

Модуль з соціального страхування розкриває особливості функціонування 

програм соціального страхування населення, зокрема медичному страхуванню осіб 

похилого віку (U.S. and Canada Medicare) та програмі соціального захисту у США та 

Канаді (U.S. and Canada Social Security), а також специфічним рисам аналогічних 

програм в інших країнах. Змістове наповнення поділене на три відповідні тематичні 

напрями: основи програм соціального страхування, соціальне страхування у 

приватному секторі економіки, можливі труднощі у функціонуванні програм 

соціального страхування (Society of Actuaries, 2013g). Прогнозовані рівні 

сформованості знань, умінь та навичок можемо проілюструвати за допомогою 

діаграми, представленої на рисунку С.1.16 у додатку С.1. Як бачимо, домінантна 

частина знань, умінь та навичок має бути сформована на рівні розуміння.  

Іспит з законодавчого регулювання та фінансування присвячений виключно 

Канаді. Змістове наповнення поділене на наступні блоки: аналіз вихідних показників 
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з позиції якості та прийнятності, актуарні припущення у фінансуванні, оцінка 

пенсійних планів, принципи та обґрунтування доцільності законодавчого 

регулювання сфери, особливості оцінки та регулювання зареєстрованих пенсійних 

планів, застосування нормативно-правової бази у процесі фінансування пенсійних 

планів, особливості застосування стандартів діяльності та професійної етики на 

практиці (Society of Actuaries, 2018n). Нами проілюстровано очікувані рівні 

сформованості знань, умінь та навичок за допомогою діаграми, що подана на 

рисунку С.1.17 у додатку С.1. З наведеної ілюстрації можемо зробити висновок, що 

пріоритетними виступають сформованість знань, умінь та навичок на рівні 

практичного застосування та розуміння.  

Як і у ряді попередніх іспитів, екзамен з проектування та бухгалтерського 

обліку має дві версії змістового наповнення: щодо Канади та щодо США. 

Розглянемо перший детальніше. Так, згідно з тематикою запропоновано вивчення 

структури та характерних рис планів виплат, особливостей нормативно-правового 

регулювання розроблення таких планів, ризиків учасників пенсійних планів, ризиків 

гарантів фінансування планів, врахування інтересів спонсора планів при їх розробці, 

здійснення страхування пенсій керівних кадрів, актуарних припущень, стратегій 

фінансування та бухгалтерських стандартів, а також професійної етики (Society of 

Actuaries, 2018o). Очікувані рівні сформованості знань, умінь та навичок, набуття 

яких передбачено проходженням іспиту, представлено за допомогою діаграми на 

рисунку С.1.18 у додатку С.1. Як видно з наведених даних, трьома пріоритетними 

рівнями формування компетенцій кандидатів у процесі проходження іспиту є рівень 

розуміння, оцінки та застосування матеріалу в рамках зазначених вище тем.  

Іспит з інвестування у пенсійні плани та управління передбачає наступні 

теми: особливості інвестування у пенсійні плани та вироблення рекомендацій 

спонсорам, роль інвестиційних вкладів при формуванні та оцінці пенсійних планів, 

оцінка фінансових інтересів стейкхолдерів та управління загрозами, пов’язаними з 

пенсійним планом (Society of Actuaries, 2018p). Результати аналізу навчальної 

програми іспиту, а саме розподіл рівнів сформованості компетенцій, набутих у 

процесі проходження випробування, можна представлено на рисунку С.1.19 у 



151 
 

додатку С.1. Як видно з наведеної ілюстрації, більшість компетенцій має бути 

сформована на рівні оцінки, наступними за пріоритетністю виступають рівні аналізу 

та розуміння.  

Модуль з основ охорониздоров’я спрямований на розгляд системи охорони 

здоров’я на мікрорівні, передусім її понятійно-категоріального апарату, щоб 

сформувати готовність актуаріїв використовувати якісні дані у своїй роботі. Так, 

передбачається вивчення наступних тем: медична та рецептурна термінологія та 

назви хвороб, медичне маркування та його модернізація, вплив останнього на 

виплату компенсацій, особливості медичних баз даних, інтелектуальний аналіз 

останніх та медичних звітів (Society of Actuaries, 2013h). Зазначений модуль, без 

сумніву, підтверджує міжгалузевий характер роботи актуаріїв та системність 

підготовки цих фахівців. Рівні сформованості знань, умінь та навичок кандидатів з 

наведених тем проілюстровано нами у вигляді діаграми, що наводиться на рисунку 

С.1.20 у додатку С.1. Як бачимо, зазначений модуль є фундаментальним в своїй 

основі.  

Канадська версія базового іспиту з групового та медичного страхування 

присвячена виплатам за груповими та індивідуальними планами медичного 

страхування, планами, що покривають тимчасову та довготривалу непрацездатність, 

довгострокове страхування з медичного догляду, розробка рекомендованого тарифу 

для вищенаведеного страхового покриття, розробка та рекомендації стосовно 

стратегії оплати праці, державні програми, що забезпечують матеріальну допомогу у 

зв’язку з хворобою та втратою працездатності, фінансова звітність відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту, 

оцінка впливу регулювання та оподаткування на страхові компанії у Канаді, а також 

оцінка виплат по завершенню трудової діяльності та пільги пенсіонерів (Society of 

Actuaries, 2018q). Рівні сформованості компетенцій, формуванню яких сприяє іспит, 

ми продемонструвати за допомогою на рисунку С.1.21 у додатку С.1. Більшість 

компетенцій має бути сформована на рівні розуміння положень в рамках вказаних 

вище тем.  
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Поглиблений іспит з групового та медичного страхування передбачає 

вивчення наступних тем: розрахунок та підходи до виплати компенсацій, 

страхування наслідків медичного втручання, формування резервів страхової 

компанії, ціноутворення та оцінка ризиків у здійсненні андерайтингу (Society of 

Actuaries, 2018r). Пріоритетними виступають рівні сформованості когнітивних умінь 

та навичок, наведені нами на рисунку С.1.22 у додатку С.1. Наведена діаграма 

унаочнює той факт, що від кандидатів вимагається сформованість когнітивних умінь 

на рівні розуміння, застосування та аналізу з незначною в порівнянно з другою 

вказаною групою умінь перевагою перших.  

Модуль з тарифікації, формування пасивів та прогнозування спрямований на 

опанування прикладних методів здійснення фінансового контролю  за діяльністю 

установ надання медичних послуг та передбачає проектування тенденцій у 

медицині, оцінку та ранжування великих та малих груп, формування 

резервів,фінансове прогнозування, медичне обслуговування пенсіонерів та 

застосування теорії моделювання (Society of Actuaries, 2017l). У результаті 

проходження модулю у кандидатів мають сформуватись уміння та навички 

відповідно, наведених нами на рисунку С.1.23 у додатку С.1. Як видно з діаграми, 

більшість умінь передбачають здатність до практичного застосування, також значна 

кількість навичок має бути сформована на рівні розуміння.  

Іспит зі спеціальності групове та медичне страхування передбачає вивчення 

тарифікації, ризик-менеджменту та формування резервів у довгострокових 

договорах страхування здоров’я (виплати по непрацездатності, довгострокове 

страхування з медичного догляду та у разі критичного захворювання та медична 

страховка для пенсіонерів), ризики, пов’язані з медичним страхуванням та 

фінансуванням страхового плану, а також стратегічні прийоми усунення ризиків, 

підготовка актуарної оцінки, вирівнювання ризику у прогнозному моделюванні 

(Society of Actuaries, 2018s). Узагальнення результатів аналізу навчальної програми 

іспиту з позиції рівнів сформованості навчальних досягнень на рисунку С.1.24 у 

додатку С.1. Як бачимо, проходження іспиту спрямоване на формування більшості 
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знань, умінь, навичок, компетентностей на достатньо високих рівнях – аналізу та 

синтезу (75%), що характеризує згадане це випробування як прикладне.  

Таким чином, змістове наповнення запропонованих спеціалізацій 

безпосередньо залежить від сфери, де актуарії здійснюють виконання своїх 

професійних обов’язків. Особливу категорію становить спеціалізація з групового та 

медичного страхування, оскільки тут найповніше простежуються міжпредметні 

зв’язки, актуарної науки з медициною,міждисциплінарність змісту підготовки. 

Кількісний та якісний аналіз педагогічних цілей за таксономією Блума 

засвідчив, що більшість компетенцій, які актуарії мають сформувати у процесі 

проходження іспитів та модулів, належать до рівня розуміння, оцінки та 

застосування, що повністю відповідає функціональним обов’язкам актуаріїв з 

фінансової оцінки невизначеності та ризику. 

Як засвідчили результати дослідження, важливим аспектом є формування 

навичок міжособистісного спілкування (так званих softskills), які є результатом 

професійної підготовки всіх напрямів. Цей факт повністю відповідає 

«Керівництву….» МАА. Слід зауважити, що курс з набуття повного членства є 

єдиною складовою, що передбачає умовно практичний аспект, адже включає 

діяльність тих, хто навчається, з обміну досвідом.   

Проаналізуємо тепер іспити CAS, яких на рівні повного членства налічується 

3: «Іспит 7», «Іспит 8» та «Іспит 9». Відповідно перший має назву оцінка зобов`язань 

по страховому договору, оцінка страхових компаній та ризик-

менеджмент(Estimation of Policy Liabilities, and Insurance Company Valuation, 

Enterprise Risk Management) (Casualty Actuarial Society, 2018f). Запитання з першої 

теми складають 65-75% іспиту та передбачають наступний зміст: довірча теорія, 

оцінка невиплачених збитків з використанням моделей формування страхових 

резервів, вирахування моменту розподілу невиплачених збитків, різноманітні рівні 

страхових претензій та оцінка невиплачених збитків, поняття ризику у визначенні 

резервів, особливості здійснення моделювання страхових резервів. 

Друга секція – оцінка страхових компаній – складає 8-12% іспиту. Її зміст 

побудований наступним чином: вплив нормативних вимог та вимог рейтингових 
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агентств до резерву збитків та витрат, а також вимог до капіталу на вільний 

грошовий потік на власний капітал майнового страховика, оцінка акціонерного 

капіталу на основі майбутніх документів та надприбутків, а також на основі 

порівняльного методу оцінки. 

Третя секція присвячена ризик-менеджменту підприємства та представлена на 

іспиті у обсязі 15-25%. Зміст вивчення підтеми складають наступні підрозділи: 

кількісний вимір страхових та фінансових ризиків, методологія та очікувані 

результати ризик-менеджменту, моделювання ризиків та вплив ризик-менеджменту 

на прийняття стратегічних рішень у бізнесі.  

Розподіл навчальних цілей, на які спрямовано проходження іспиту, за 

таксономією Блума подано на рисунку С.2.1 у додатку С.2. Як можна бачити, основу 

проходження іспиту складають формування розуміння студентами матеріалу у 

рамках зазначених тем. Важливим також є формування навичок застосування, 

оцінки та продукування.  

Іспит 8 за системою CAS має назву поглиблене вивчення тарифікації 

(Advanced Ratemaking) (Casualty Actuarial Society, 2018g ). Його формують три теми. 

Перша складає 25-35% іспиту та присвячена класам тарифів, статистичному 

значенню класифікації, розробленню та побудові узагальнених лінійних моделей 

для класифікації тарифів, оцінюванню підбору моделей та інтерпретації результатів 

моделювання. 

Друга тема – оцінка підвищеного та індивідуального ризику і безумовної 

франшизи – представлена на іспиті у розмірі 45-65%. Блок складають наступні 

підтеми: підвищений ризик та франшиза, тарифна практика, ретроспективна схема 

оцінки премії та тарифікація з урахуванням збитків. 

Третя підтема називається тарифікація у перестрахуванні та у роботі з 

катастрофічними ризиками – на іспиті її репрезентують 15-20% завдань. Змістове 

наповнення передбачає освоєння методів моделювання збитків від катастроф для 

визначення ризикової надбавки для управління схильністю до ризиків відповідної 

природи у межах страхового портфелю. Також передбачається вивчення історичних 

та сучасних методів тарифікації з особливим акцентом на їх застосуванні у 
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договорах перестрахування.Діаграма, наведена на рисунку С.2.2 у додатку С.2, 

засвідчує, що більшість навчальних завдань має бути реалізовано на рівні 

оцінювання та продукування рішень, а також застосування набутих знань. Тому 

іспит в своїй основі є прикладним.  

Останній іспит 9 – це фінансовий ризик та показники рентабельності (Financial 

Risk and Rate of Return) (Casualty Actuarial Society, 2018h).Перша підтема має назву 

«Портфельна теорія та рівновага на ринку капіталовкладень», що на іспиті 

представлена на рівні 20-30%. Її складають особливості співвідношення ризику та 

прибутків у різних комбінаціях ризикових і неризикових інвестицій та ефект 

диверсифікації. Значна частина матеріалу при цьому присвячена особливостям 

вибору інвесторами певних інвестиційних портфелів. Також розглядаються 

різноманітні моделі ринкової рівноваги, зокрема модель оцінки фінансових активів 

та арбітражна теорія ціноутворення. Увага приділяється також поняттю ринкової 

ефективності. 

Друга тема з управління активами та пасивами (10-20% іспиту) розглядає 

цінову чутливість цінних паперів з фіксованим доходом, управління ризиками зміни 

відсоткової ставки та ризиками потоку грошових коштів. 

Управління фінансовими загрозами (25-35%) передбачає вивчення кредитних 

ризиків, ринку похідних кредитних інструментів, ризиків дебіторської 

заборгованості, фінансового конструювання та форм забезпечення виконання 

зобов’язань, економічного капіталу у страхуванні, управління ризиками та моделі 

дохідності капіталу з врахуванням ризику.   

Четверта тема «Рентабельність, ризикова надбавка та асигнування на покриття 

непередбачених витрат» (25-35%). Секція присвячена взаємозалежності ключових 

понять у страхуванні (прибуток від страхової діяльності, співвідношення суми 

премій до прибутку, інвестиційний дохід) та понять фінансів (відсоткові ставки, 

показники інфляції, вартість капіталу, премії за ризик). Також значна увага 

приділяється моделям прогнозованих та не прогнозованих страхових випадків.  

Проходження іспиту 9 спрямоване на формування компетенцій кандидатів на 

рівнях, представлених на рисунку С.2.3 у додатку С.2. Як видно з наведеної 
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діаграми, пріоритет вивчення зазначених вище тем полягає у формуванні розуміння 

кандидатів щодо ключових положень предмету, важливими також виступають 

навички застосування та оцінки, що є рівноцінними.  

Система іспитів на здобуття повного членства за системою CAS є менш 

розгалуженою, адже передбачає лише один профіль – майнове страхування. Також 

окремого виду роботи, присвяченого розвитку навичок особистісного спілкування, 

як це має місце за системою SOA, немає. Однак стверджувати, що цей факт 

суперечить рекомендаціям МАА не можна, адже безпосереднє згадування 

дисциплін такого профілю у навчальній програмі Асоціації відсутнє. Вважаємо, що 

додавання компоненту, яке б забезпечило формування навичок міжособистісного 

спілкування та стратегій прийняття ефективних рішень, могло б бути ефективним 

напрямом реформування системи підготовки CAS. 

Кількісний та якісний аналіз педагогічних цілей за таксономією Блума 

дозволив встановити, що іспити рівня повного членства за системою CAS 

спрямовані здебільшого на формування умінь та навичок на рівні розуміння, оцінки 

та застосування, що відповідає іспитам та модулям системи SOA.  

Практичний курс КІА – останній  вид діяльності на шляху до отримання 

повного членства в КІА для осіб, що проходять освітню підготовку за системою 

SOA, та має на меті озброїти кандидатів практичними уміннями та знаннями, 

необхідними для здійснення актуарної діяльності саме у Канаді. Кандидати, що 

обрали шлях CAS, за чинними до 2018 р. умовами, курс не проходять, оскільки 

більшість матеріалу вивчається у рамках іспиту 6С. Враховуючи той факт, що КІА 

не має своєї системи професійних іспитів, зазначений курс є чи не єдиним 

компонентом набуття членства, що адмініструється саме місцевим професійним 

об’єднанням. 

Аналізуючи цілі та завдання курсу, слід зазначити, що його впровадження в 

2000 р. стало відповіддю КІА на рішення SOA видалити зі своєї системи іспитів 

змістові блоки, присвячені Канаді, що зумовило виникнення нагальної потреби 

розробити навчальну програму та іспит для кожної зі спеціалізацій, які б 

ознайомили б кандидатів зі специфікою та нормами роботи актуаріїв у Канаді, а 
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також забезпечували б перевірку належного рівня сформованості знань, умінь та 

навичок.  

Вимоги для проходження практичного курсу КІА для кандидатів, що обрали 

підготовку у SOA, залежать від спеціалізації та станом на 2017 р. є наступними: у 

випадку з фінансами та інвестуванням – всі іспити та модулі рівня повного 

членства; проходження курсів FAC та DMAC не є обов’язковими; індивідуальне 

страхування та ануїтети передбачає успішне проходження іспиту з фінансів та 

оцінки у життєвому страхуванні, а саме його канадської чи американської версії; 

пенсійне страхування – іспит із законодавчого регулювання та фінансування 

(виключно по Канаді) або канадська чи американська версія іспиту з проектування 

та обліку; групове страхування – американська чи канадська версія базового іспиту з 

групового та медичного страхування (Canadian Institute of Actuaries, 2017q). Після 

проходження усіх необхідних іспитів та модулів на рівні повного членства кандидат 

обирає одну з вищенаведених чотирьох спеціалізацій. 

За формою практичний курс КІА представляє собою воркшопи та семінари, 

пов’язані з практичним аспектом роботи актуаріїв, що тривають орієнтовно два з 

половиною дні, після яких від кандидатів вимагається складання трьохгодинного 

іспиту, на якому дозволяється користуватися довідниковою літературою.  

Змістове наповнення курсу присвячено стандартам актуарної діяльності, 

питанням професіоналізму у Канаді та особливостям міжособистісної комунікації, а 

також формуванню підприємницьких здібностей.  

З 2018 р. практичний курс КІА буде реформовано та представлено в іншому 

форматі. Основні зміни полягатимуть в наступному: 

- для того, щоб кваліфікуватися для проходження практичного курсу КІА, 

кандидатам необхідно скласти канадські версії іспитів рівня повного членства. 

Американські еквіваленти права на проходження PEC з 2018 р.не дають; 

- у випадку зі спеціалізацією «Фінанси та інвестування» від кандидатів 

вимагатиметься складання 1 іспиту за спеціальністю рівня повного членства як 

необхідної передумови допуску до PEC; 
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- відсутність підсумкового іспиту – форма оцінювання буде змінена на 

виконання домашніх завдань та активну участь у семінарах та воркшопах; 

- додання нової спеціалізації «Майнове страхування» з 2019 р.; 

-  спеціалізація «Групове та медичне страхування» передбачатиме виконання 

додаткової вимоги для проходження практичного курсу КІА – складання 

однойменного іспиту з січня 2018 р., що за формою проведення є схожим з 

колишнім іспитом з практичного курсу (Canadian Institute of Actuaries, 2017o).   

Зазначені напрями реформування зумовлені декількома факторами. По-перше, з 

точки зору КІА, результати аналізу навчальних програм більшість спеціалізацій, що 

пропонуються SOA, досить повно висвітлюють канадську специфіку, тому, посуті, 

потреби в іспиті, який дублює вже пройдений матеріал, немає. По-друге, 

особливості роботи актуарія у Канаді все ж залишаються недостатньо висвітленими 

у програмах підготовки цих фахівців за спеціалізацією рівня повного членства з 

групового та медичного страхування. По-третє, КІА усвідомлює необхідність 

адміністрування завершального етапу тривалого процесу освітньої підготовки, який 

комбінував би у собі риси таких курсів SOA, як модуль з прийняття рішень та 

комунікативної взаємодії (DMAC) та курс з набуття повного членства (FAC). Таким 

чином, проаналізувавши зазначені суперечності та запропоновані КІА шляхи 

вирішення, реформування практичного курсу видається цілком виправданими та 

таким, що відповідає інтересам професії і потребам ринку в Канаді, хоча на  

перехідному етапі може створювати певні труднощі на шляху до набуття повного 

членства окремих майбутніх актуаріїв.  

Так, якщо особа склала американські еквіваленти іспитів, з яких передбачені 

також і канадські версії, такий кандидат має право скласти іспит з практичного 

курсу КІА з 2017 р. Проте у випадку незадовільного результату особі доведеться 

перескладати канадський аналог американського іспиту для отримання можливості 

повторного проходження PECу 2018 р. (Rollo & Gabriel, 2016).  

Розглянемо змістове наповнення іспиту з групового та медичного 

страхування, де провайдером виступатиме КІА. Відповідно до навчальної програми 

іспиту входять наступні специфічні для Канади теми: особливості та обмеження 
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вивчення актуарної практики у сфері групового страхування (звільнення від виплати 

страхових внесків, розформування страхової компанії), особливості довгострокового 

страхування на випадок втрати працездатності та застосування довірчої теорії, 

формування резервів та їх вплив на вибір методів та власне формування припущень, 

актуарна оцінка резервів, канадський метод управління активами та пасивами, 

таблиці та інші підходи у здійсненні актуарної оцінки, стохастичні методи у 

розрахунку групових резервів, рекомендації, розроблені Канадською асоціацією 

життєвого та медичного страхування, застосування цивільного кодексу Квебеку до 

групового страхування, вивчення та застосування прецедентного права в актуарній 

практиці, правові аспекти самострахування, Закон про страхові компанії, норми 

канадського податкового законодавства, ризик-менеджмент у груповому 

страхуванні, неприбуткова компанія з захисту страховиків у випадку 

неплатоспроможності Ассуріс (Assuris), перевірка достатності страхового покриття 

власними коштами, керівництва Управління ревізора фінансових установ (Canadian 

Institute of Actuaries, 2017p).  

Таким чином, реформування практичного курсу спрямоване на формування 

однакових вимог до рівня професіоналізму актуаріїв, безвідносно до їх спеціалізації, 

а також сприятиме посиленню ролі КІА у системі підготовки канадських фахівців з 

актуарної справи.  

 

2.3.3. Набуття кваліфікації дипломованого актуарія з підприємницьких ризиків 

у Канаді 

У рамках Міжнародної асоціації CERA були детально розроблені не лише цілі 

навчання ризик-менеджменту, що можна визначити як перелік знань, умінь та 

навичок, які особа має набути по завершенню освітнього процесу, але й рівень 

засвоєння кожної теми та ступінь сформованості окремих навичок. У ході аналізу 

навчальної програми Асоціації було встановлено, що від тих, хто навчається, не 

вимагається однакового рівня оволодіння всім навчальним матеріалом, тому з цією 

метою для позначення очікуваної деталізації, усвідомлення специфіки адекватного 

визначення пріоритетів у вивченні тих чи інших дисциплін використовуються 
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ранжування елементів засвоєння у вигляді цифрових позначень та ключових слів, 

що є складовими так званої таксономії Блума.  

Змістове наповнення навчальної підготовки CERA, що наводиться нами у 

додатку Т.1, передбачає різний рівень засвоєння навчального матеріалу у рамках 

наступних секцій: поняття ризик-менеджменту підприємства та його основи, процес 

управління ризиками підприємства (структура функції РМП та його передові 

технології), категорії ризику та його ідентифікація, побудова ризикових моделей та 

об’єднання ризиків, вимір ризиків та їх оцінка, засоби та технології управління 

ризиками, економічний капітал (Global CERA Association, 2014).   

Розглянемо кожен тематичний напрям (навчальну ціль) з позиції кількісно та 

якісного підходу до аналізу їх наповнення навчальними завданнями. Результати 

такого аналізу свідчать, що більшість умінь та навичок мають бути сформовані на 

рівні застосування та аналізу, значна кількість також передбачає сформованість на 

рівні аналізу та синтезу. Характерним є також й те, що немає жодного тематичного 

блоку, засвоєння якого передбачалось би на найнижчому: рівні знання за 

таксономію Блума. Відсоткове співвідношення рівнів засвоєння навчального 

матеріалу представлено у формі секторної діаграми у додатку Т.2.   

Як видно з наведених у додатку даних, один із найменших відсотків 

становлять уміння, очікуваний рівень сформованості яких є найвищим, тобто 

навички здійснювати власні оціночні судження. Фактично, рівню 6 відповідає лише 

одне уміння з секції 2. Можна припустити, що цей факт є підтвердженням того, що, 

по-перше, уміння синтезу та оцінки у сфері ризик-менеджменту підприємства 

можливо, переважно сформувати вже у процесі практичної діяльності, та, по-друге, 

оскільки ризик-менеджмент є багатоаспектним, комплексним поняттям, актуаріям 

для належного виконання покладених на них обов’язків, достатньо лише певного 

рівня обізнаності з наведених вище аспектів, тобто пріоритетність вивчення тих чи 

інших дисциплін розставляється відповідно до вимог, що висуваються перед CERA 

у процесі практичної діяльності.  

По-третє, певний рівень сформованості когнітивних процесів може бути 

визначений специфікою самої дисципліни. Передбачається, що майбутні фахівців 
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здатні: пояснювати, що означає ризик та невизначеність;описувати численні 

визначення та поняття ризику; обговорювати класифікацію ризику; досліджувати та 

тлумачити ризики фінансової та не фінансової природи, з якими зіштовхується 

суб’єкт (валютні ризики, кредитні ризики, ризики спреду, ризики ліквідності, ризики 

відсоткових ставок, фондові ризики, стратегічні ризики та ризики проектів) (Global 

CERA Association, 2014).  

У контексті нашого дослідження видається доцільним сконцентрувати увагу 

на уміннях, рівень сформованості яких у майбутніх фахівців з підприємницьких 

ризиків повинен бути найвищий. До них належать: уміння здійснювати оцінку 

схильності до сукупних корпоративних ризиків фінансової чи нефінансової 

природи; пропонувати можливі рішення та стратегії РМП, що пов’язані з реальними 

(аналіз практичних прикладів) та гіпотетичними ситуаціями; пропонувати суб’єктам 

господарювання технології розподілу витрат та відводу коштів, пов’язаних з 

ризиком, стратегіями ресурсів, хеджуванням для оцінки їх діяльності; розробляти 

модель економічного капіталу для типової фінансової організації; розкривати 

цінність РМП через можливість ефективнішого оцінювання профілю ризиків, загроз 

зменшення економічного капіталу, підвищення показників тощо (Global CERA 

Association, 2014). 

Таким чином, навчальні цілі та завдання, які має бути спроможний виконувати 

майбутній фахівець з кваліфікацією CERA, характеризуються комплексністю, 

вивченню поняття ризику та управління ним у всіх аспектах їх прояву. При цьому 

критерії оволодіння відповідними уміннями та навичками є конкретними, 

об’єктивними та реалістичними. Наявний як теоретичний (рівень), так і практичний 

аспект (3-6) з переважанням останнього.  

Розглянемо детальніше змістові та організаційно-педагогічні особливості 

набуття кваліфікації дипломованого актуарія з підприємницьких ризиків у Канаді. 

Як зазначалось, канадські кандидати мають можливість отримати вказаний статус 

від КІА, складаючи ряд випробувань, або за системою SOA, або за системою CAS, 

як це має місце для традиційних сфер зайнятості згаданих фахівців – майнового та 

життєвого страхування.  
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Ураховуючи той факт, що всі ланки процесу набуття кваліфікації CERA за 

системою SOA – всі базові іспити (після їх реформування всі, окрім LTAM, AP), 

підтвердження академічними результатами, іспит та модуль з ризик-менеджменту, а 

також курс з основ актуарної діяльності та курс з професіоналізму для здобуття 

асоційованого членства попереднього проаналізовані нами, сконцентруємо увагу 

лише на можливості отримання кваліфікації CERA у рамках складання випробувань 

для отримання повного членства.  

Повторно зауважимо, що особи, які успішно виконали вимоги до рівня 

підготовки асоційованого члена, мають можливість вибрати один з п’яти напрямів 

для подальшого навчання (фінанси організацій та ризик-менеджмент підприємства, 

фінансова математика та інвестування, індивідуальне страхування життя та 

ануїтети, пенсійні виплати, групове страхування та страхування життя). Кожен з 

нихпередбачає три або чотири іспити, три навчальні модулі та один семінар.  

З метою забезпечення потреб ринку у висококваліфікованих фахівцях з ризик-

менеджменту та полегшення набуття відповідної кваліфікації, Рада директорів SOA 

прийняла рішення про внесення змін до власної освітньої програми, починаючи з 1 

липня 2012 р. (Society of Actuaries, 2011). Так, здобувачі повного членства у цьому 

професійному об’єднанні мають право обрати один з двох шляхів: скласти лише 

необхідні дисципліни, передбачені спеціалізацією, що матиме наслідком отримання 

лише кваліфікації FSA або замість складання однієї з профільних дисциплін залежно 

від спеціалізації обрати предмет «Ризик-менеджмент підприємства». Наявні 

альтернативи конкретизовано нами у додатку Т.3. Як бачимо, набуття статусу CERA 

у рамках SOA дозволяє розширити спеціалізацію осіб, що знаходяться на шляху до 

отримання повного членства, що сприятиме не лише отриманню додаткової 

кваліфікації, а також й розширенню знань з ризик-менеджменту, що, безумовно, є 

позитивним фактором збагачення професіоналізму фахівців з актуарної справи у 

будь-якій сфері здійснення трудової діяльності.  

Відомо, що система підготовки дипломованих актуаріїв з підприємницьких 

ризиків за схемою CAS, окрім отримання асоційованого членства та складання 

екзаменів 7 та 9, зміст яких нами проаналізовано вище, передбачає дві специфічні 
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саме для цієї кваліфікації складові – проходження семінару з ризик-менеджменту та 

моделювання (Enterprise Risk Management and Modeling Seminar) та іспит 

зіспеціалізації ST-9 (Enterprise Risk Management Specialist Technical Exam).  

Розглянемо першу складову. Основні цілі семінару з ризик-менеджменту 

(Casualty Actuarial Society, 2018i) є наступними: підготовка кандидатів до 

застосування ризик-менеджменту в діяльності організації шляхом обговорення 

реальних підходів до ERM, що використовуються компаніями; підвищення рівня 

усвідомлення кандидатами процесу ERM, його засобів та методів під час 

прослуховування лекцій, роботи з матеріалами практичного ситуативного аналізу, 

надання інформації щодо особливостей та процедури складання іспиту ST9.  

Передбачається групова робота під час виконання тренувальних вправ, 

рольові ігри для презентації різноманітних підходів до вирішення проблем. Також 

під час проходження семінару від кандидатів вимагатиметься застосування знань та 

умінь з актуарної науки для обґрунтування, прийняття певних стратегічних рішень з 

управління загрозами та контролю і регулювання капіталу. Також передбачається 

застосування міжпредметних зв’язків актуарної науки та фінансової економіки. 

Очікується, що кандидати працюватимуть на комп’ютерах, вихідні дані моделей 

будуть доступні для завантаження перед початком семінару.  

Кількість учасників є обмеженою: максимальна число становить 20 осіб. Тому 

для того, щоб мати можливість відвідати цей захід, кандидатам слід зареєструватися 

на сайті CAS досить оперативно, оскільки зарахування до участі здійснюється за 

критерієм першочерговості подання заявки.  

Як видно з назви випробування, екзамен присвячено основним принципам, що 

лежать в основі застосування ризик-менеджменту підприємства, зокрема таким 

аспектам, як управління та власне процес регулювання ризиків, а також кількісні 

методи вимірювання ризику та моделювання, що спрямовано на формування у 

кандидатів здатності застосовувати основні прийоми ризик менеджменту до будь-

якого типу організації. Тематичне наповнення іспиту складають наступні змістові 

блоки: поняття ризик-менеджменту та його структура, процес здійснення 

управління загрозами, категорії ризику та його класифікація, моделювання та 
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групування ризиків, оцінка у ризик-менеджменті, основні засоби та методологія 

управління ризиками, контроль та регулювання капіталу (Casualty Actuarial Society, 

2018j).   

Очікувані рівні сформованості компетенцій наведено у вигляді діаграми у 

додатку Т.4. Як бачимо, більшість умінь має бути сформована на рівні 

продукування, значна частина навичок цього рівня передбачає здатність дискувати. 

Важливими є також розуміння.  

Також слід сказати, що для того, щоб отримати статус дипломованого актуарія 

з підприємницьких ризиків від Канадського інституту актуаріїв, успішного 

завершення вищезазначених курсів або за системою CAS, або за системою SOA 

недостатньо. Необхідно мати членство (повне, асоційована чи афілійоване) саме у 

цьому професійному об’єднанні.  

Отже, як показав аналіз навчальних програм іспиту з ризик-менеджменту SOA 

та іспиту ST-9, проходження якого необхідно для отримання кваліфікації CERA за 

системою CAS, стосовно першої частини випробування SOA спостерігаємо 

фактично повну еквівалентність між ними. Те саме стосується щодо модулю SOA з 

ризик-менеджменту, хоча в його проходженні більший акцент здійснюється на ролі 

управління ризиками у стратегічному плануванні, специфіці даних, з якими 

працюють актуарії та на операційних ризиках. Така подібність є результатом 

жорсткого контролю Міжнародної асоціації CERA за дотриманням розроблених нею 

стандартів щодо ключових компетентностей майбутніх дипломованих актуаріїв з 

підприємницьких ризиків. Саме тому зміст навчання є стандартизованим та 

уніфікованим.  

Крім того, на нашу думку, підхід CAS до набуття кваліфікації CERA є більш 

ефективним, оскільки два специфічних для ризик-менеджменту підприємства 

випробування передбачають залучення кандидатів до різних видів навчальної 

діяльності: семінар є інтерактивним видом роботи, що, окрім концентрації на 

спеціалізованих, технічних знаннях, передбачає створення сприятливих 

можливостей для обміну ідеями та досвідом між практикуючими фахівцями, що 

працюють у відповідній сфері. Іспит ST-9 залучає тих, хто навчається, до значного 
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масиву самостійної з опрацювання списку рекомендованих джерел. Система ж SOA 

не є настільки різноманітною. Кандидати вивчають здебільшого однаковий матеріал 

складаючи модуль та першу частину іспиту з ризик-менеджменту. Диверсифікація 

змістового наповнення у другій частині екзамену за спеціалізаціями є 

відображенням можливості отримати статус CERA разом із повним членством у 

SOA. Другою частиною іспиту передбачено аналіз ситуативної задачі (casestudy), що 

стосуються гіпотетичних організацій, та не включають компонент взаємодії.   

 

2.4.Форми, методи і засоби навчання актуаріїв в канадських 

університетах та північноамериканських професійних об’єднаннях 

Беручи до уваги складність майбутньої професії актуарія, форми, методи та 

засоби навчання мають обиратися на основі пріоритетності формування у студентів 

здатності самостійно вирішувати спочатку навчальні, а згодом й професійні задачі, 

без сторонньої допомоги, а також застосовувати теоретичні знання для вирішення 

широкого спектру різнорідних практичних проблем. Коротко розглянемо сутність 

ключових понять.  

Так, поняття «форма навчання» розглядається професором Торонтського 

університету Даніелем Шугуренським (Daniel Schugurensky) як загальний план 

донесення предмету навчання, котрий базується на обраному підході. Метод 

визначається як певні види навчальної діяльності, які обираються відповідно до 

форм навчання (Schugurensky, 2002).  

За твердженням Zhixin Wu, Ph.D, асоційованого члена Спілки актуаріїв (ASA) 

та члена Американської асоціації актуаріїв (MAAA), університетські навчальні 

програми повинні наповнювати навчальну діяльність студентів наступними 

компонентами: всебічним та глибоким вивченням опорного теоретичного матеріалу; 

застосуванням теорії до вирішення ідеалізованих змодельованих ситуацій-

тренувальних вправ; застосуванням вивченої теорії до менш впорядкованих 

реальних прикладів робочих задач актуаріїв (Wu, 2015). Таким чином, твердження 

педагога ще раз підтверджує ідею про пріоритетність самостійної роботи та 

практичної спрямованості навчання.  
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Як засвідчили результати аналізу, форми і методи навчання, що 

використовуються в університетах Канади, є комбінацією традиційних для 

академічного навчання та інноваційних форм, методів та засобів навчання та 

зазвичай відображають предметну специфіку профілю. Вони є наступними: лекції 

(також і відео-лекції), лабораторні роботи, практичні заняття, робота над 

виконанням проекту,індивідуальна та групова роботи, елементи дистанційного 

навчання, семінари. Основними формами контролю успішності засвоєння 

навчального матеріалу є: тестування, виконання завдань для самостійної роботи, 

іспити. Основні методи навчання включають бесіду, розповідь, виконання 

тренувальних вправ, проблемні методи, метод кейсів. Серед засобів навчання слід 

зазначити підручники, навчальні посібники, що доступні як у паперовому варіанті, 

так і онлайн, а також програмне забезпечення.  

Розглянемо особливості організації навчання студентів на прикладі окремих 

навчальних предметів в університеті Конкордія. Так, дисципліна «Математика та 

основи комп’ютерної алгебри» (Concordia University, 2015a) адмініструється за 

допомогою платформи Moodle, яка передбачає доступність навчального матеріалу 

онлайн (програма курсу, завдання для самостійної роботи), а також можливості 

взаємодії викладачів та студентів через форум та електронну пошту (Moodleforum, 

Moodlee-mailsystem). Доступ до цих ресурсів мають лише зареєстровані студенти та 

викладачі, що залучені до викладання цієї дисципліни.  

Так, до прикладу, лекція з дисципліни включає наступні форми роботи, що, як 

правило, розподіляються на три складові: презентація нового матеріалу за 

допомогою прикладного програмного забезпечення Mathematica,що є системою 

комп’ютерної алгебри та використовується для підтвердження та наочної ілюстрації 

отриманих аналітичних результатів; постановка проблемного питання та робота над 

його вирішенням, що передбачає інтерактивну взаємодію, яка здійснюється під 

контролем викладача; проходження онлайн-тесту множинного вибору на основі 

пройденого матеріалу та попередніх лекцій. Таких тестів передбачається 5, три 

найкращі з них складатимуть 5% підсумкової оцінки за предмет.  



167 
 

Упродовж вивчення курсу студенти виконують також 5 завдань на самостійне 

опрацювання, правильність виконання яких вони мають можливість перевірити 

самостійно, адже розв’язання доступне онлайн у рамках системи управління 

курсами Moodle у процесі проходження курсу. Результати виконання самостійної 

роботи складають 10% підсумкової оцінки студента.  

Форми контролю передбачають складання проміжного (25%) та підсумкового 

іспитів (60%) від загальної оцінки за курс.   

Зрозуміло, що у процесі проходження курсу студентам необхідно мати доступ 

до комп’ютерів. Цей засіб навчання доступний в лабораторіях центру навчання 

факультетів наук та мистецтв, також існує можливість взяти ноутбуки на прокат в 

бібліотеці. Крім того, студенти встановлюють програмне забезпечення Mathematica 

8 чи 9 безкоштовно, адже університет має локальну ліцензію на використання цього 

програмного забезпечення у межах установи. Як бачимо, матеріально-технічне 

забезпечення процесу навчання знаходиться на високому рівні. 

Значне використання знаходять web-ресурси. Зокрема для проходження курсу 

з вищої математики рекомендується використання анімаційних ілюстрацій – 

графіків та функцій (тригонометричних, поліномінальних, експоненціальних тощо), 

використовуючи онлайн-ресурс Tools for Enriching Calculus (Steward, 2016). Для 

курсу «методи символьних обчислень» використовується програмне забезпечення 

Maple, що є середовищем роботи студентів для виконання усіх завдань, іспитів та 

тестів (Concordia University, 2015b).  

Для дисципліни «Математичний аналіз» студенти мають встановити на 

персональні комп’ютери програмне забезпечення FreeMat або GNU Octave чи 

MATLAB, що є програмами математичного моделювання, що включають у себе 

велику кількість функцій, що застосовуються для розв’язання лінійних та 

нелінійних математичних задач та обробки даних – побудови графіків, оптимізації, 

пошуку нулів функцій, числового інтегрування тощо. Також передбачено 

можливість користування мобільним додатком MathMatiz, що є своєрідним 

аналогом зазначених комп’ютерних програмних пакетів, проте функціонує на 

Android (Concordia University, 2015c).  
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Дисципліни «Розподіл збитків», «Математичні методи дослідження операцій» 

передбачає використання програмного забезпечення S-Plus чи R (є абсолютно 

безкоштовним для завантаження і роботи) для виконання статистичних розрахунків 

або таблиць EXCEL (Concordia University, 2015d; Concordia University, 2015e).  

До прикладу, існують цілі курси, зокрема, лабораторні з актуарної 

математики, що присвячені роботі з таблицями Excel та базами даних Access та їх 

використанню для актуарної роботи з пенсійними планами – функція пошуку та 

роботи з посиланнями Vlookup, створення та форматування графіків, функції VBA( 

математичні та фінансові функції, функції обробки, перетворення типу даних, 

завантаження даних, обробки системних параметрів, роботи з датами, об’єктами, 

кольором тощо), функція проміжні результати тощо. У випадку з Access – 

формування даних та звітів, запити SQL тощо (Concordia University, 2015f).  

Більшість із зазначених програмних пакетів є також мовами програмування. 

Відповідно робота з такими програмами передбачає його елементи, обізнаність з 

яких, безумовно, підвищує продуктивність актуарія, адже, формулюючи 

індивідуальне рішення для кожного конкретного випадку, не завжди достатньо 

лише налаштування параметрів існуючих моделей – необхідно створення нових. 

Особливо, якщо йдеться про об’ємні дані, то знання основних програмних кодів 

виступає обов’язковою умовою забезпечення ефективності роботи. Відповідно 

курси, в яких згадані вище програми виступають і предметом, і засобом навчання, є 

цінним елементом формування компетенції актуарія.  

Окрім платформи дистанційного навчання Moodle, використовується також 

система Sakai, що є аналогом Moodle, як це має місце у Західному університеті. 

Наприклад, для вивчення дисципліни «Основи систем фінансової безпеки» 

(University of Western Ontario, 2014) використовується опція Sakai дискусія. Так, 

двічі за період вивчення курсу студентам пропонується проблемне питання для 

обговорення, оцінка виставлятиметься за критеріями знання матеріалу та 

критичного мислення, що студент спромігся продемонструвати під час дискусії.  

Таким чином, форми, методи та засоби підготовки актуаріїв в університетах 

Канади обумовлюються специфікою професійної діяльності майбутніх фахівців, а 
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саме необхідністю формування здатності до самоосвіти, формування навичок 

критичного мислення та власне знань з профільних дисциплін. Непересічну роль 

при цьому відіграють професійне програмне забезпечення та платформи 

дистанційного навчання.  

На окрему увагу заслуговує підсумковий контроль з акредитованих КІА 

курсів. Так відповідно до Програми акредитації університетів підсумкова оцінка за 

курс повинна складати на 80% з результатів поточного та проміжного контролю 

(іспити в середині та наприкінці семестру), 20% при цьому відводиться на 

результати інших видів робіт (бали, отримані за роботу на заняттях, виконання 

проектів, усної чи письмової перевірки). Зазначений пункт згадується також й у 

іншому документі КІА – «Рекомендаціях КІА з питань функціонування програми 

акредитації університетів» (2015c) (CIA University Accreditation Program Preferred 

Practices). 

Згідно з цим документом у випадку, якщо викладач вважає за доцільне 

відступити від рекомендованого алгоритму оцінювання навчальних досягнень 

студентів, він повинен донести цей факт до відома відповідального актуарія, в 

обов’язки якого входить визначення доцільності такого кроку з позиції збереження 

дотримання стандартів КІА. Крім того, по завершенню проходження курсу,викладач 

зобов’язаний заповнити форму відповідності вимогам КІА (Instructor 

Acknowledgement Form), що посвідчує проходження програми та дотримання вимог 

та рекомендацій КІА, й, якщо механізм оцінювання був змінений – роз’яснення 

того, яким чином така альтернатива сприяла покращенню встановленню рівня 

сформованості навчальних досягнень (Canadian Institute of Actuaries, 2015c, p. 1).  

У документі також зазначено, що університетські іспити можуть проходити як 

у паперовому, так і електронному форматі. При цьому найприйнятнішими 

вважаються завдання, що передбачають розгорнуті відповіді, що, однак, не 

виключає прийнятність тестів множинного вибору, особливо якщо обсяг матеріалу, 

що виноситься на іспит, є значним.  

Цікавим є те, що КІА не схвалює копіювання та використання завдань з 

попередніх іспитів SOA та CAS або інших матеріалів, що знаходяться у відкритому 
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доступі в повному обсязі (Canadian Institute of Actuarots, 2015c, p. 2) – екзаменаційні 

завдання мають характеризуватися оригінальністю. 

Регламентується також і використання допоміжних засобів, таких, як таблиці з 

формулами та калькулятори. Щодо перших зокрема вказується, що якщо 

користування таблицями з формулами передбачено під час сладання іспитів 

професійних об’єднань, використання аналогічних матеріалів під час 

університетських екзаменів є прийнятним. Крім того, викладачу також надається 

право самостійно вирішувати доцільність використання опорних таблиць, 

наприклад, виходячи з міркування, що пріоритетною є демонстрація студентом не 

навичок знання формул, а їх застосування як показника розуміння матеріалу. Під 

час іспитів студентам дозволяється користуватися матеріалом,отриманим лише від 

викладача – заздалегідь самостійно підготовлені інформаційні ресурси 

забороняються (Canadian Institute of Actuarots, 2015c, p. 2). 

Дозвіл на використання студентами калькуляторів надається викладачем на 

власний розсуд. Щодо їх користування під час проходження університетських 

випробувань діють правила,аналогічні іспитам професійних об’єднань – пам'ять 

приладу має бути очищена перед початком іспиту (Canadian Institute of Actuaries, 

2015c, p. 2).  

Як бачимо, форми оцінювання навчальних досягнень студентів з 

акредитованих курсів є предметом регламентації з боку професійного об’єднання, 

що спрямовано на забезпечення доброчесності та об’єктивності виявлення знань, які 

властиві також і професійним об’єднанням.  

Форми роботи слухачів у професійних об’єднаннях включають, головним 

чином, самостійну роботу з опрацювання навчальної літератури, виконання 

тренувальних вправ для підготовки до професійних іспитів, відвідування семінарів 

та воркшопів, підготовка проектів, використання методу кейсів. Всі зазначені форми 

роботи здебільшого передбачають елементи інтерактивного навчання. 

Зауважимо, певна кількість складових системи підготовки SOA (основи 

актуарної діяльності, модулі за спеціалізаціями на здобуття повного членства) за 

формою проведення є дистанційними курсами, що включають певні блоки 
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матеріалу для опрацювання, вправи та оцінювання навчальних досягнень. Для 

отримання доступу до виконання вправ та для завантаження результатів своєї 

роботи для оцінки особа має попередньо зареєструватись у дистанційний системі 

SOA. Остання надає кандидатам інформацію стосовно ресурсів та передбачуваних 

видів діяльності (Society of Actuaries, 2017n). Система має гіперпосилання на pdf 

файли, документи Excel, друковані матеріали, дозволяє переглядати приклади 

виконання завдань, посилання на певні вебсайти, презентації, графічні зображення, 

пропонує завдання для виконання та самоперевірки.  

Так, онлайн-курс SOA «Основи актуарної діяльності» розрахований на 24 

місяці, на кожен з 8 модулів відводиться від 30 до 50 годин. Рекомендований темп 

проходження курсу – блок за місяць. Оцінці підлягають вправи наприкінці модулів, 

також передбачено два види контролю. Під час проходження курсу ті, хто 

навчається, здійснюють опрацювання навчальної літератури, доступної онлайн та у 

паперовому форматі, аналіз реальних прикладів з професійної практики актуаріїв за 

допомогою методу кейсів, пошук інформації, роботу з глосарієм, виконання вправ 

та тестів. Власне процедура проходження курсу передбачає наступні етапи: робота 

за матеріалом модулю (опрацювання навчальної літератури, виконання усіх 

необхідних вправ), виконання тесту для переходу до вправ наприкінці модулю, 

власне виконання вправ та передача їх результатів до SOA. Далі кандидат отримує 

приклад вирішення завдання, заповнює форму самооцінки, надсилає її SOA. І через 

приблизно 7 тижнів ті, хто навчаються, отримують офіційні результати. Як 

зазначалось раніше, під час вивчення курсу передбачені проміжний та підсумковий 

контроль. У першому випадку на проходження відводиться 30 днів з моменту 

завантаження файлів для оцінювання. На підсумкове оцінювання передбачено 96 

годин на виконання і надсилання виконаних завдань до SOA (Society of Actuaries, 

2017o). Все здійснюється під контролем ментора – повного члена SOA, CAS чи КІА.  

Всі модулі на здобуття повного членства повинні бути завершені у період 12 

місяців з моменту оплати курсу. Як правило, на проходження модулю кандидати 

витрачають від 50 до 60 годин, що здебільшого займає місяць. Процедура 

проходження цього виду навчальної діяльності передбачає завершення етапів, 
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аналогічних курсу «Основи актуарної діяльності». Результати проходження модулю 

доступні через 4-6 місяців.  

Модуль з комунікативної взаємодії передбачає виконання проекту. Вказаний 

вид діяльності має бути завершений протягом 12 місяців з моменту його оплати. 

Особливість цього модулю полягає у тому, що у випадку, якщо особа обирає 

проходження модулю перед складанням інших видів діяльності, то в такому випадку 

на їх проходження відводиться часовий ліміт, котрий становить два роки (Society of 

Actuaries, 2017o). Відповідно, заохочується проходження модулю з комунікативної 

взаємодії перед курсом з набуття повного членства.  

Подібно до системи SOA, з 2011 р.CAS також запровадила два онлайн-курси. 

Кожен з них складається з опрацювання необхідного матеріалу та проходження 

іспиту, який складають 75 запитань, що представляють собою тест множинного 

вибору. Курс адмініструється за допомогою Інституту, на сайті якого здійснюється 

реєстрація. Після її проходження особа має річний доступ до матеріалів курсу та 

після їх опрацювання обирає період часу тривалістю у два місяці, в який необхідно 

скласти іспит. Кожен курс поділений на 16 завдань різноманітної тривалості. Кожне 

навчальне завдання складають від чотирьох до тринадцяти змістових модулів. 

Презентація матеріалів модулю здійснюється за допомогою слайдів, подібних до 

Powerpoint. В кінці кожного є невеликий тест на три-п’ять запитань, для 

проходження якого необхідно дати 70% правильних відповідей. Іспити з курсів 

проходять на базі центру Prometric, кожен триває дві години («Review of the New 

CAS Module 2», 2011). Проходження курсу зараховується у випадку успішного 

проходження останнього.  

Головною формою перевірки знань, умінь та навичок виступають іспити. 

Розглянемо особливості їх проведення з позиції кількісних показників: можливостей 

проходження на рік, тривалості, а також форми організації завдань та форми 

проведення. Дані за системами професійних випробувань SOA та CAS узагальнено 

нами у додатку У. 

Як видно з наведеної у додатку таблиці, більшість іспитів проводяться у 

паперовому форматі. Виключення становлять лише іспити початкового рівня, що 
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адмініструються на базі SOA. Комп’ютерний формат проходження цих іспитів був 

запроваджений з вересня 2005 р., спочатку лише для випробування з теорії 

ймовірності (Society of Actuaries, 2004). На сьогодні іспитів такого формату 

налічується чотири, окрім зазначеного екзамену з теорії ймовірності, це фінансова 

математика, моделі фінансової економіки, побудова та оцінка актуарних моделей. 

Всі іспити проходять на основі залучення матеріально-технічної бази 

комп’ютеризованого тестового центрів Prometric. Можливо, також складання іспиту 

у паперовому форматі у випадку відсутності тестових центрів поблизу, але це лише 

опція.   

На нашу думку, зміна формату іспиту була конструктивним рішенням, 

виходячи з того, що комп’ютерне тестування відкрило можливість проходження 

екзамену на більш частій основі, у стандартизованих умовах. Крім того, на сьогодні 

існує можливість отримати результат одразу після проходження тесту.  

Ще одним аргументом на користь залучення Prometric є організаційна 

складова екзаменаційного процесу, зокрема безпрецедентні заходи безпеки, що 

забезпечують чесні та об’єктивні результати екзамену. Так, перед тим, як отримати 

доступ до тесту, кандидати проходять декілька рівнів перевірки, що передбачають 

ідентифікацію особистості, перевірку окулярів, прикрас, аксесуарів для волосся 

тощо на наявність записуючих пристроїв чи камер (це попереджає факт 

несанкціонованого розповсюдження тестових завдань), наявність комірок, куди 

кандидат складає усі особисті речі, включаючи засоби зв’язку, постійний відео-

нагляд та моніторинг з боку адміністратора.  

З допоміжних засобів особам дозволяється мати при собі власний 

калькулятор, а також чернетки та олівці, що видаються у центрі та підлягають 

поверненню по закінченню іспиту (Prometric centre, 2017).   

Згідно з нормами професійних об’єднань, користування калькуляторами на 

іспитах обмежується до використання певних типів таких пристроїв (Texas 

Instruments BA–35; BAII Plus; BAII Plus Professional; TI–30Xa чи TI–30XII; TI-30 X 

Multi View) (Society of Actuaries, 2017p). Перед іспитом пам'ять калькулятора має 

бути очищена та сам пристрій має використовуватись без захисного чохла.  
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З 2018 р. електронний формат проходження своїх випробувань вводить і CAS, 

що у термінології професійного об’єднання має назву «Іспити з використанням 

інформаційних технологій» (TBE – Technology-Based Examination). Першим з весни 

2018 р. підлягає модернізації «Іспит 5». Суть реформування полягає у тому, що 

якщо раніше кандидати виконували завдання, записуючи розрахунки та відповіді на 

листках паперу у встановленому центрі, то нова процедура передбачатиме 

можливість самостійно обрати місце проходження екзамену (де особа зможе 

забезпечити належні умови,зокрема тишу та одноосібну присутність), доступ до 

комп’ютера, наявність надійного та швидкісного підключення до Інтернету і, 

головним чином, роботу в Excel 2016, що буде встановлений на віртуальному 

робочому столі, який буде доступний для особи, котра складає іспит, після входу в 

свій акаунт та проходження перевірки. Кожне завдання буде розміщено в програмі 

на окремому листі (Casualty Actuarial Society, 2017h). 

Оскільки іспит проходитиме у дистанційному форматі, актуальною постає 

проблема забезпечення протидії академічній недоброчесності. У цьому аспекті CAS 

здійснює співпрацю з компанією щодо організації та проведення іспитів  PSI. 

Остання брала участь у процедурах сертифікації фахівців таких компаній та 

організацій, як Amazon Web Services, Federal Aviation Administration, CISCO, 

Accenture тощо. PSI забезпечує екзаменаційний процес дистанційними 

спостерігачами (remote proctors), які за допомогою веб-камери та мікрофону 

слідкують за виконанням завдань та забезпечують підтвердження особистості того, 

хто проходить іспит. Відповідно перед початком випродування усі кандидати через 

веб-камеру проходять процедуру інспекції на предмет наявності сторонніх осіб та 

допоміжних засобів. Далі вебкамера встановлюється таким чином, щоб усі чотири 

стіни приміщення та поверхня столу потрапляли в об’єктив.Підготовка 

дистанційних спостерігачів дозволяє їм помічати характерні рухи очей, губ та шум, 

які б свідчили про факт використання недозволених джерел інформації. Процес 

складання іспиту фіксується на відео. (Casualty Actuarial Society, 2017h).  

Слід зазначити, що платформа для проходження екзамену забезпечується 

компанією з розробки програмного забезпечення для здійснення сертифікації 
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фахівців TrueAbility. На відміну від іспитів, що проходять у Prometric та у 

паперовому форматі, особам забороняється користуватись калькулятором – всі 

обчислення здійснюються в Excel. Можна використовувати лише маркерну дошку, 

яка знову ж таки повинна потрапляти в поле зору спостерігача (Casualty Actuarial 

Society, 2017h).  

Зміна форми проведення екзамену CAS також продиктована рядом причин. 

По-перше, такий перехід розглядається як еволюція у системі освітньої підготовки 

CAS, оскільки наближає освітній процес до реальних умов роботи актуаріїв, які для 

виконання і презентації результатів актуарних розрахунків активно використовують 

комп’ютерні технології. По-друге, усуває ряд несприятливих для кандидатів 

факторів: особливості почерку, необхідність його розшифрування, потреба 

витрачати час та гроші на дорогу до інколи досить віддалених пунктів тестування. 

Також такий формат іспиту робить розклад його складання більш гнучким.  

Серед незначних недоліків електронного проходження іспиту можна 

зазначити відсутність п’ятнадцятихвилинного підготовчого етапу іспиту, коли у 

паперових версіях кандидати мають право проглянути екзаменаційні завдання перед 

тим, як перейти до їх розв’язання; у разі, якщо кандидат спізнився на випробування 

більш ніж на 15 хвилин, право не проходження іспиту втрачається. Водночас як з 

паперовими варіантами цей час лише віднімається від часового ліміту, який студент 

має витратити на проходження іспиту в цілому.  

Проте, враховуючи всі вищезазначені вагомі переваги, CAS планує 

запровадити такий формат і для інших випробувань з осені 2018 р.  

Таким чином, форми та методи навчання актуаріїв у професійних об’єднаннях 

обумовлені дистанційним форматом навчання останніх та пріоритетом високого 

рівня профільних знань та академічної доброчесності. Перший факт пов'язаний з 

тим, що підготовка до складання професійних іспитів відбувається паралельно з 

процесом здійснення трудової діяльності. Загалом організація навчання у 

професійних об’єднаннях підпорядкована принципам оперативності, 

індивідуалізації навчання, самостійності та практичної спрямованості.  
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2.5. Неперервний професійний розвиток актуаріїв у Канаді 

З урахуванням беззаперечної ролі постійного професійного розвитку для 

якісного надання актуарних послуг МАА розробила «Керівництво з постійного 

підвищення кваліфікації» (Guidelines on Continuing Professional Development), що 

покликано сприяти реалізації місії МАА, котра полягає у здійсненні підтримки 

належного рівня компетентності представників професії по всьому світу 

(International Actuarial Association, 2011a).  

У «Керівництві…» зазначається, що цей документ є своєрідним орієнтиром 

для окремих актуаріїв у напрямі того, як здійснювати постійний професійний 

розвиток, адже постійне підвищення кваліфікації виступає особистою 

відповідальністю кожного фахівця. Також ідеї, цілі та шляхи їх досягнення, 

представлені у «Керівництві…», можуть бути корисними для професійних 

організацій та слугувати основою для формулювання ними вимог до осіб, що 

претендують на вступ до професії, та є підґрунтям для вироблення подібних 

рекомендацій на локальному рівні. При цьому завдання МАА полягають у наданні 

підтримки своїм членам у впровадженні таких програм та здійсненні зворотного 

зв’язку з окремими актуаріями. Розглянемо ключові положення детальніше.  

Так, згідно з «Керівництвом…» поняття «постійний професійний розвиток» 

розглядається як синонімічне до терміну «неперервна освіта» та тлумачиться як 

вдосконалення знань, а також спеціальних, ділових і управлінських навичок та 

умінь впродовж всього періоду здійснення професійної діяльності. Оскільки актуарії 

залежності сфер застосування своїх умінь, перебуваючи на різних щаблях своєї 

кар’єри, матимуть потребу у розвитку різних знань, умінь і навичок, подальше їхнє 

професійне вдосконалення є засобом оволодіння необхідним інструментарієм, що 

спрямовано як на розвиток особистості актуарія в цілому (вироблення важливих для 

ефективної професійної діяльності навичок, зокрема організаційних, що включають 

навички розподілу часу, комунікативні здібності, самостійність мислення), так і на 

поглиблення вузькоспеціалізованих актуарних знань та умінь. При цьому 

зрозумілим постає той факт, що початкова кваліфікаційна підготовка є лише 

основою для вступу до професії, тому необхідність подальшого планування та 
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реалізації програм професійного самовдосконалення неминуче постає перед кожним 

представником цієї професії.  

Документ подає огляд потенційних переваг, що відкриваються перед 

актуаріями, що стануть на шлях професійного самовдосконалення. Загалом усі 

перелічені пункти стосуються формування, по-перше, обізнаності у змінах, що 

стосуються законодавства, стандартів фінансової звітності та актуарної діяльності та 

груп ризиків, з якими працюють ці фахівці, по-друге, готовності працювати у нових 

сферах застосування актуарної науки й, по-третє, підтримки престижу професії з 

позиції забезпечення якості надання послуг та служіння інтересам суспільства.   

Серед шляхів реалізації постійного професійного самовдосконалення 

зазначається ряд принципів організації цієї діяльності: підпорядкування усіх видів 

діяльності зазначеній цілі, постійний самоконтроль успішності, зв’язок навчання з 

досвідом та сферою практичної роботи актуарія, взаємодія з іншими 

представниками професії.  

Значна увага також приділяється формам організації роботи з професійного 

розвитку. Сюди належить як власне навчальна діяльність, що включає в себе 

структуровану роботу (курси, організовані роботодавцями, професійними 

об’єднаннями чи університетами, збори, семінари, колоквіуми та тренінги 

національного та міжнародного рівнів, заходи, організовані представниками інших 

професій, елементи навчання із застосуванням інформаційно-комунікативних 

технологій: інтернет-конференції, здобуття кваліфікації з суміжної галузі знань 

тощо), неструктуровану активність (участь у дискусійних інтернет-групах, 

індивідуальна робота з професійною літературою (професійні журнали, книги)), а 

також здійснення науково-викладацької діяльності, складання професійних іспитів. 

Зазначимо, що «Керівництво…»визначає мінімальний обсяг курсів, що їх проходить 

представник актуарної професії. Так, мінімальна річна тривалість підвищення 

кваліфікації у випадку з організованою активністю повинна бути не менше 15 годин 

(International Actuarial Association, 2011a). 

«Керівництво…» акцентує увагу на важливій ролі професійних об’єднань у 

забезпеченні постійного підвищення кваліфікації актуаріїв. З усього наведеного в 



178 
 

документі легко зробити висновок, що завдання професійних об’єднань полягає у 

заохоченні/зобов`язанні своїх членів до професійного самовдосконалення шляхом 

здійснення методичної підтримки. При цьому цей процес повинен бути 

організований з урахуванням принципів зв’язку навчання з практичними потребами 

та індивідуального підходу. Функції місцевих професійних об’єднань полягають у 

забезпеченні програми заходів, різноманітних видів діяльності та наданні доступу 

до відповідної інформації. При цьому це можуть бути заходи, організовані як МАА, 

так і регіональними об’єднаннями, серед яких згадується Груп Консультатив. У 

рамках останньої часто проводяться літні курси професійного вдосконалення, 

семінари. 

Змістовий аспект передбачає охоплення спеціалізованих дисциплін, 

менеджменту та професіоналізму. «Керівництво…» також містить рекомендації з 

забезпечення міжнародної мобільності актуаріїв, згідно з якимиоб’єднання-члени 

МАА повинні забезпечувати взаємне визнання моделей підвищення кваліфікації.  

Специфіка здійснення обліку роботи актуаріїв над підвищенням кваліфікації 

представляє собою чіткий перелік вимог щодо особливостей підтримання 

зворотного зв’язку з представниками професії, що можна згрупувати наступним 

чином: поділ моніторингу навчальних досягнень на масовий та вибірковий, останній 

здійснюється зокрема щодо наприклад, вибірки актуаріїв, що займають керівні 

посади; необхідність впровадження централізованої системи обліку даних стосовно 

результатів професійного самовдосконалення, що може бути здійснено через веб-

сайти професійних об’єднань; особлива увага до актуаріїв, що займають керівні 

посади: зазначається необхідність проходження підвищення кваліфікації перед 

призначенням, регулярне підтвердження відповідності займаній посаді в 

подальшому та створення наглядового органу для забезпечення якості цього 

процесу. Крім того, пропонується розглядати непроходження процедури 

підвищення кваліфікації як прояв порушення професійної етики, що може бути 

підставою для дисциплінарної відповідальності.  
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Як бачимо, «Керівництво…» регламентує всі аспекти діяльності актуаріїв з 

постійного професійного розвитку, адже обумовлює форми, зміст, принципи його 

здійснення та моніторинг навчальних досягнень.   

Аналізуючиканадський досвід організації процесу постійного професійного 

розвитку, варто зауважити, що основним регулюючим органом, що встановлює 

освітні вимоги до актуаріїв у Канаді, зокрема й у цьому аспекті, виступає 

Канадський інститут актуаріїв (КІА) – місцеве професійне об’єднання, повний член 

МАА. У Канаді відсутні будь-які державні механізми встановлення, регулювання та 

контролю за дотриманням кваліфікаційних стандартів – ці аспекти є 

відповідальністю КІА. 

Необхідно зазначити, що вимоги до постійного підвищення кваліфікації 

існують в КІА з 1994 р. У 2004 р. Комітет з освіти впродовж життя (the Committee on 

Continuing Education) висунув пропозицію щодо перегляду існуючих норм. Нова 

редакція кваліфікаційного стандарту з’явилась у січні 2006 р. Порівняно з 

попередніми нормами, документ не збільшував мінімальну кількість годин за 

дворічних період, який члени професійного об’єднання мають присвячувати 

підтримці належного рівня професіоналізму. Це значення, як і в попередній редакції, 

становило 100.Проте вимоги доповнились пунктом про розподіл годин за трьома 

тематичними напрямами: технічні, вузькоспеціалізовані навички (12 

структурованих годин), професіоналізм (4 неструктуровані/ структуровані години), 

бізнесові навички та навички управління (4 неструктуровані/ структуровані години). 

Перша група включала у себе вправляння у математиці, актуарній науці, праві, 

моделюванні, статистиці – все, що становить основу діяльності актуаріїв та є 

специфічним залежно від сфери роботи. Крім того, ця група спрямована на 

оволодіння сучасними досягненнями та напрацюваннями у зазначених сферах. 

Друга тематична група охоплювала питання професіоналізму та стандартів 

професійної етики і включала вивчення питань, пов’язаних з правилами професійної 

поведінки, змінами у постановах, розпорядженнях КІА тощо. Питання бізнесу та 

управління хоча і не є вузькоспеціалізованими навичками, властивими лише 

актуаріям, проте розцінювались як умова забезпечення продуктивності фахівців з 
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актуарної справи та як такі, що дозволяють ефективно працювати у постійно 

змінюваному бізнес середовищі (Canadian Institute of Actuaries, 2005).  

Форми організації навчальної діяльності поділяються, відповідно до 

«Керівництва…» МАА на структуровані та неструктуровані. Перші включають у 

себе тренінги, курси, заняття, що передбачають дискусію, порушення проблемних 

питань, конструктивну критику.До таких форм належить участь у конгресах, 

зустрічах, конференціях; робота з матеріалами заходів. Неструктуровані ж форми 

включають самостійну роботу чи участь у заходах, де можливість дебатів, 

обговорення матеріалу відсутня: читання спеціалізованої літератури, здійснення 

досліджень, підготовка до презентації тощо.  

Аналізуючи чинний стандарт КІА (the CIA CPD Qualification Standard), 

прийнятий  11 червня 2008 р. (Canadian Institute of Actuaries, 2008b), ми дійшли 

висновку, що на сьогодні досвід підвищення кваліфікації актуаріїв у Канаді загалом 

відповідає рекомендаціям МАА, проте наявна також і місцева специфіка. Так, 

зокрема, за чинними канадськими нормами, актуарії мають витрачати на професійне 

самовдосконалення за останні два календарні роки, як і за попередньою редакцією 

2006 р. 100 годин, з яких 24 (за рекомендаціями МАА, як мінімум 30 годин) мають 

бути присвячені структурованим формам роботи, а 76 – неструктурованій роботі. 

При цьому у 24 години повинно також входити 12 годин, витрачених на розвиток 

спеціалізованих умінь та навичок і 4 години, присвячені структурованій чи 

неструктурованій діяльності з розвитку професіоналізму. При цьому порівняно з 

редакцією 2006 р., виключені години на удосконалення бізнес-навичок та навичок 

управління, оскільки більшість практикуючих актуаріїв розцінюють їх як другорядні 

та переважно непотрібні для успішного виконання актуарних обов’язків (Osenton, 

2007).  

Як бачимо, канадські стандарти професійного самовдосконалення є меншими 

за стандарти МАА приблизно на 20%. Можливою причиною такої відмінності може 

бути пріоритет підпорядкування навчальної діяльності принципам особистої 

значущості та практичної спрямованості навчального процесу, що і має своїм 

наслідком збільшення годин на неструктуровану діяльність, адже неформальна 
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складова може бути компонентом повсякденної діяльності кожного представника 

професії та сприяти врахуванню специфічних професійних потреб.  

Необхідно акцентувати увагу на тому, що документ не передбачає збільшення 

нормативів годин для актуаріїв, що здійснюють професійну діяльність відразу у 

декількох сферах. Проте варто мати на увазі, що кваліфікаційний стандарт подає 

лише мінімальні нормативи, які у зазначеному випадку доцільно буде збільшити.  

Важливо також зазначити, що у Канаді процес постійного підвищення 

кваліфікації є підпорядкованим принципам самооцінки, індивідуалізму та 

самостійного ведення звітності, що відповідає стандартами МАА. Критеріями для 

вибору тієї чи іншої діяльності для актуаріїв є лише два фактори: значущість для 

особистого підвищення кваліфікації та відповідність сфері професійної діяльності. 

Актуарії особисто вирішують, чи тематичний напрям, зміст тренінгів, курсів, 

семінарів чи інших видів робіт є цінним для вдосконалення їх кваліфікації та 

самостійно здійснюють облік витрачених годин за типом та категоріями. Також КІА 

не розцінює відвідування заходів організованих лише цим професійним 

об’єднанням як обов’язкове.  

Моніторинг здійснюється лише за результатами постійного підвищення 

кваліфікації. Це компетенція Комітету з питань освіти на надання членства The 

Eligibility and Education Council (EEC), що здійснюється відповідно до документу 

«Керівництво щодо моніторингу дотримання кваліфікаційних стандартів постійного 

професійного розвитку» (Canadian Institute of Actuaries, 2012). остання редакція 

якого здійснена 19 вересня 2012 р. Мета зазначеного нормативного акту дублює 

мету професійного розвитку та полягає у забезпеченні формування належного рівня 

кваліфікації актуаріїв, що є абсолютною вимогою до осіб, які займаються актуарною 

діяльністю. Перший підрозділ присвячений критеріям подання звітності. У 

ньомузазначається, що усі члени КІА на початку календарного року мають подавати 

звіт про результати своєї роботи над підвищенням рівня професіоналізму. Звітна 

документація укладається залежно від приналежності фахівця до однієї з чотирьох 

категорій: актуарії, що протягом останнього року обіймали посади, які за законом 

вимагають наявності статусу FCIA, які є так званими reservedroles (відповідальний 
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актуарій страхової компанії, актуарії, що здійснюють оцінку фінансового стану 

пенсійних планів), за умови, якщо повне членство у професійному об’єднанні було 

надане раніше, ніж два останніх роки – подають перелік видів виконаних робіт та їх 

документальне підтвердження; особи, що претендують та мають право на 

звільнення від проходження постійного підвищення кваліфікації – лише 

документальне підтвердження своєї правочинності; особи, що здійснюють 

підвищення кваліфікації згідно зі стандартами інших професійних об’єднаннях-

членів МАА, надають документальне підтвердження відповідності діяльності з 

постійного професійного розвитку вимогам альтернативного професійного 

об’єднання та перелік виконаних видів робіт; повні, асоціативні та афілійовані члени 

КІА, що набули цього статусу протягом останніх двох років подають відповідне 

документальне підтвердження. Особи, що не підпадають під зазначений перелік, 

подають підтвердження, що не зайняті на роботах, що вимагають статусуFCIA, 

виконали вимоги кваліфікаційного мінімуму з підвищення кваліфікації та перелік 

здійснених видів робіт за останні 2 роки.  

На сайті професійного об’єднання наявна відповідна секція, доступ до якої є 

обмеженим та надається лише членам КІА. Всі члени професійного об’єднання 

мають можливість заповнювати електронну форму з інформацією про результати 

своєї діяльності за рік. Такий формат значно полегшує збір інформації та її обробку, 

що дозволяє відповідальним підрозділам організації здійснювати моніторинг за 

діяльністю представників професії оперативно та ефективно. Наявна також практика 

подання документів у паперовому форматі.  

Аналізуючи особливості організації моніторингу результатів діяльності з 

підвищення кваліфікації та контролю за дотриманням вимог до професійного 

розвитку, якому присвячений другий розділ документу, передусім необхідно 

зазначити, що документ регламентує, що цей процес має здійснюватись в 

офіційному установленому порядку, що передбачає створення відповідної комісії у 

рамках Комітету. При  цьому критерії оцінювання відповідності та прийнятності 

діяльності з підвищення кваліфікації можна розділити на кількісну (години, що 

вимагаються) та якісну характеристики (відповідність та прийнятність для окремого 
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члена КІА, виходячи з наявного кваліфікаційного рівня). Особлива увага при цьому 

приділяється актуаріям, що підпадають під першу вищу категорію фахівців, що 

пов’язано з найвищим рівнем відповідальності та загальнодержавним значенням 

характеру виконуваною роботи. У цьому випадку передбачено також залучення 

допомоги Секретаріату.  

 Третій розділ розглядає невиконання плану кваліфікаційних вимог стосовно 

підвищення рівня професійної кваліфікації, що представляє собою неподання звітної 

документації КІА (якщо інше не передбачене установчими документами 

професійного об’єднання) та невідповідність стандартам. У випадку невиконання 

плану Комітет чи комісія, створена у його рамках, офіційно зв’язується з членом 

професійного об’єднання з метою урегулювання ситуації. Якщо вирішення 

проблеми у попередньому пункті не відбулось, порушника викликають до Комітету 

для офіційного розгляду справи.  

У випадку невідповідності передбачається тимчасове позбавлення членства, 

після чого порушнику надається можливість доопрацювати свої прогалини та 

подати звіт, що відповідає встановленим нормам. Якщо останнє має місце, членство 

буде відновлено, у випадку ж відсутності коригувальних дій – позбавлення членства 

буде остаточним. Для його відновлення претендент має пройти ряд кваліфікаційних 

процедур.  

Четвертий розділ документу присвячений публічності отриманих у процесі 

контролю дотримання стандартів постійного професійного розвитку даних. Так, для 

широкого загалу доступною може бути інформація по окремим членам 

професійного об’єднання стосовно звільнення від необхідності здійснення 

підвищення кваліфікації, успішного проходження чи невідповідності відповідним 

кваліфікаційним стандартам.  

Члени КІА зобов`язані зберігати звітну документацію про професійне 

вдосконалення як мінімум 5 років. КІА має право вимагати звіти за зазначений 

період. Такі вимоги були впровадженні й у стандарті 94-го, проте після результатів 

дослідження 2005 р., що показало, що більшість членів професійного об’єднання не 
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ведуть облік своє діяльності з підвищення кваліфікації, тому цей пункт заслуговує 

на окрему увагу(Canadian Institute of Actuaries,2008b) 

КІА повністю реалізує рекомендації МАА у напрямі забезпечення методичної 

підтримки своїх членів. У відкритому доступі знаходиться інформація щодо 

найближчих заходів, що будь корисними для вдосконалення кваліфікації, із 

зазначенням дати, місця та мови, на якій проводитимуться семінари (англійська чи 

французька).  

Згідно з рекомендаціями МАА, КІА визнає прийнятним проходження 

підвищення кваліфікації поза межами Канади, що є закономірним наслідком 

дотримання принципу індивідуальної професійної значущості будь-яких форм 

здійснення професійного самовдосконалення. Однак член місцевого професійного 

об’єднання повинен бути спроможним обґрунтувати своє рішення на вимогу КІА.  

Заслуговує на увагу також розділ документу, що подає перелік випадків, у разі 

настання яких актуарії можуть звільнятись від зобов’язання проходити підвищення 

кваліфікації у рамках КІА: відсутність здійснення актуарної діяльності, у разі 

складання професійних іспитів чи успішного завершення модулів, що є складовими 

набуття членства в SOA чи CAS, у період останніх двох років за умови відсутності 

статусу повного члена організації. Крім того, особи, котрі не проживають та не 

працюють у Канаді, є повними членами професійних об’єднань-повних членів 

МАА, що мають альтернативні програми постійного професійного розвитку та 

право дотримуватись стандартів останніх. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що сприяння підвищенню 

кваліфікації є пріоритетним завданням КІА та розцінюється як необхідна умова 

підтвердження професіоналізму актуарія, отже, й отримання дозволу на здійснення 

професійної діяльності. Цікавим є той факт, що самовдосконалення у рамках 

професії має не рекомендаційний характер, а є вимогою. Характеризуючи 

кваліфікаційні стандарти, можна чітко простежити домінуючу тенденцію – 

сприяння задоволенню індивідуальних потреб актуаріїв, що визначаються 

специфікою сфери роботи через наявність гнучкості шляхів та форм реалізації 
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зазначених нормативів. Ця специфіка властива не лише КІА, а й МАА, що є 

міжнародною організацію, що встановлює вимоги до професію по всьому світу. 

Доцільно зауважити, що система актуарної освіти є багатокомпонентною та 

неоднорідною, в якій існує декілька шляхів отримання кваліфікації актуарія. 

Основними освітніми провайдерами актуарної освіти в Канаді є: Канадський 

інститут актуаріїв, Спілка актуаріїв (SOA), Спілка актуаріїв з нежиттєвого 

страхування (CAS) та акредитовані КІА ВНЗ. Останній компонент виступає 

варіативним, адже прийнятним є навчання на університетських програмах 

суміжного математичного чи фінансово-економічного профілю з обов’язковим 

подальшим складанням повного комплексу екзаменів у професійних об’єднаннях. 

Також варто зауважити, що окремим компонентом професійної освіти актуаріїв 

виступає постійний професійний розвиток, до якого Канадський інститут актуаріїв 

має чіткі вимоги і дотримання яких виступає обов’язковою умовою здійснення 

професійної діяльності.  

Результати здійсненого дослідження уможливили розробку моделі 

професійної підготовки актуаріїв у Канаді (додаток Ф), що розкриває специфіку цієї 

системи, взаємозв’язок між цільовим, теоретико методологічним, змістово-

процесуальним та результативним компонентом. Варто також зазначити, що 

наповнення змістово-процесуального блоку  на рівні асоційованого членства, де 

освітнім провайдером виступають акредитовані ЗВО, узагальнено та 

систематизовано за вимогами, що діяли до весни 2018 р.  

Запропонованасхеманаочно ілюструє тезу про те, що професійна підготовка 

актуаріїв у Канаді складається з декількох циклів. Перший спрямований на 

виконання освітніх вимог для отримання асоційованого членства. До цього циклу 

входить декілька складових. По-перше,  необхідні базові («дофахові») дисципліни, 

що вивчаються не лише студентами, що спеціалізуються на актуарній науці, а й 

слухачами фінансово-економічних та математичних програм – математика, 

статистика, основи економіки, облік та фінанси. Цей компонент традиційно 

забезпечується схваленими SOA академічними освітніми установами. Така 

кваліфікаційна вимога носить назву «підтвердження академічними результатами». 
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По-друге, етап вивчення базових предметів, що номінуються як технічні 

(«technical»), який забезпечується SOA, CAS та КІА, а також акредитованими 

університетами. Другий цикл передбачає поглиблену спеціалізацію у певній галузі 

майбутньої професійної діяльності і забезпечується CAS, SOA та КІА. Вказані 

цикли підпорядковані єдиній меті та в цілому базуються на однакових підходах і 

принципах та мають на меті забезпечення канадського ринку праці кваліфікованими 

актуаріями відповідно до міжнародних стандартів.  

 

Висновки до другого розділу 

У розділі розкрито змістові та організаційно-педагогічні засади підготовки 

актуаріїв у Канаді як системного процесу, що характеризується цілісністю, 

багатоаспектністю та відповідністю світовим стандартам актуарної освіти.  

Структурно-функціональний аналіз практики професійного навчання актуаріїв 

у Канаді дозволив встановити, що підготовка цих фахівців відбувається за змішаною 

моделлю: освітньо-кваліфікаційними рівнями у межах професії є асоційоване та 

повне членство, навчання на університетських програмах, а головне – успішне 

завершення ряду курсів у їх межах є лише проміжним етапом на шляху до здобуття 

статусу кваліфікованого актуарія.  

Професійна підготовка актуаріїв у Канаді на рівні першого циклу отримання 

асоційованого членства (ACIA) складається з  наступних складових: підтвердження 

академічними результатами – з математичної статистики, обліку та фінансів, а також 

економіки, де освітнім провайдером виступають схвалені SOA навчальні заклади; 

вивчення базових предметів, що носять назву технічні («technical») та 

забезпечується SOA, CAS та КІА, а також акредитованими університетами. Успішне 

проходження університетських курсів-відповідників дозволяє отримати звільнення 

від 4 базових професійних іспитів SOA (до реформи – FM, MFE, MLC, C; після – 

FM, IFM, LTAM, STAM) та ряду іспитів CAS (до реформи трьох – 2, 3F, 4; а з 

2018 р. – лише 2, 3F). Таке відчутне посилення ролі університетів в Канаді відбулось 

лише з вересня 2012 р. – з впровадженням Програми акредитації університетів КІА. 

Особливостями навчальних планів та програм є спрямованість на самостійну 
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роботу,єдність теоретичного та практичного компоненту, міждисциплінарність, 

модульність, уніфікованість та підпорядкування єдиним стандартам.  

Суттєва диверсифікація змісту навчання здійснюється лише на другому 

циклі – на рівні здобуття повного членства в КІА (FCIА), передбачаючи поглиблену 

спеціалізацію у певній галузі майбутньої професійної діяльності, що забезпечується 

CAS, SOA та КІА. Вказані цикли підпорядковані єдиній меті та в цілому базуються 

на однакових підходах (системному, міждисциплінарному, діяльнісному, 

професійно-орієнтованомву, андрагогічному та компентнісному) та принципах 

(інтеграції теорії з практикою, міжпредметних зв’язків, професійної спрямованості, 

наступності, проблемності, ситуативності, неперервності, модульності, 

моделювання самостійної діяльності, міжнародної співпраці та соціального 

партнерства) і мають на меті забезпечення канадського ринку праці 

кваліфікованими актуаріями відповідно до міжнародних стандартів. 

Узагальнення документальних джерел та досвіду навчання дипломованих 

актуаріїв з підприємницьких ризиків у Канаді дає підстави виокремити дві моделі 

підготовки цих фахівців – модель, що адмініструється CAS спільно з Британським 

інститутом та факультетом актуаріїв (проходження семінару з ризик-менеджменту 

та моделювання та іспит з спеціалізації ST-9), та система іспитів, модулів та 

дистанційних курсів, що організовують та проводяться SOA (головним чином, іспит 

та модуль з ризик-менеджменту). Аналіз змісту навчальних програм згаданих 

випробувань засвідчило, що зміст навчання значною мірою є уніфікованим, певні 

відмінності спостерігаються лише у видах навчальної діяльності майбутніх фахівців 

зі статусом CERA.  

Важливою складовою системи професійної освіти виступає постійний 

професійний розвиток представників актуарної професії, що підпорядковується 

принципам індивідуальної значущості й самоконтролю та наявністю нормативів.  

Форми та методи організації навчальної діяльності мають на меті формування 

практично цінних знань та навичок, створюють сприятливі умови для 

індивідуалізації освітнього процесу, а також сприяють формування уміння до освіти 
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впродовж життя. Основною формою контролю рівня навчальних досягнень є 

університетські іспити та головним чином – іспити професійних об’єднань.  

Отже, актуарна освіта у Канаді є відображенням більшості світових 

домінантних трендів у модернізації професійної підготовки професіоналів у ХХІ ст, 

а отже, може слугувати моделлю, за якою варто здійснювати підготовку вітчизняних 

фахівців. 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора: Фурсенко, 2017b; Фурсенко, 2017d; Фурсенко, 2017f; Фурсенко, 2017i; 

Фурсенко, 2018b; Фурсенко, 2018a;Фурсенко, 2018e; Фурсенко, 2018f; Fursenko, 

2017a; Fursenko, 2017b; Fursenko, 2017c;  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

АКТУАРІЇВ У КАНАДІ Й УКРАЇНІ  

 

У третьому розділі дисертаціїпредставлено аналіз сучасного стану та основних 

проблем здійснення підготовки та професійної діяльності актуаріїв в Україні; 

здійснено порівняльно-педагогічний аналіз особливостей навчання актуаріїв в 

Канаді та Україні; з’ясовано можливості творчого використання конструктивних 

ідей канадського досвіду в системі підготовки українських фахівців з актуарної 

справи. 

 

3.1.Основні проблеми професійної підготовки майбутніх актуаріїв та 

специфіка їхньої діяльності в Україні 

Досягнення людства у різних сферах суспільних відносин, зокрема науки і 

техніки, зумовлюють виникнення нових форм діяльності людства. В умовах 

запровадження в Україні міжнародних правил розвитку ринків фінансових послуг та 

стрімкого розвитку галузі страхових та пенсійних послуг, насамперед державного 

пенсійного та медичного страхування, виникла потреба у підготовці 

висококваліфікованих фахівців-актуаріїв та фінансових аналітиків. Процес 

становлення торгово-економічних відносин і їх розвиток несе за собою і розвиток 

страхової справи, зумовлює потребу в удосконаленні системи вищої економічної 

освіти в Україні, спонукає до пошуків нових підходів до модернізації підготовки 

актуаріїв, формування нових вимог до навчання, практичної підготовки та 

сертифікації. Актуарна справа в Україні, на жаль, перебуває в незадовільному стані, 

тому вивчення зарубіжного досвіду та імплементація найкращих зразків й 

конструктивних ідей в освітню практику є вкрай необхідними. 

Однією з найпоширеніших сфер, у якій знання та вміння актуаріїв знаходять 

своє відображення, на сьогодні є страхування, що розвивається одночасно зі 

стрімким розвитком економіки як її невід’ємна складова. Страхування на сучасному 

етапі є основою цивілізованих взаємовідносин у всіх аспектах сучасного життя, а 
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вартість послуг, що надаються страховиком страхувальникові, визначається за 

допомогою актуарних розрахунків.  

У Канаді регулювання діяльності страхових компаній є спільною 

відповідальністю провінційних та федерального урядів. Федеральне законодавство 

при цьому регулює певні види діяльності федеральних компаній та компаній-

нерезидентів. Зрозуміло, що основна мета такого регулювання полягає у здійсненні 

моніторингу здатності страховиківвиконати зобов’язання передстрахувальниками. З 

цією метою законодавчому врегулюванню підлягають наступні аспекти: вихід на 

страховий ринок, алгоритм подання та змістове наповнення звітності, оцінка 

активів, зобов’язань та інвестування (Hammond,1995, p. 290-291). Контроль за 

дотриманням законодавства у випадку федеральних страхових компаній лежить на 

Бюро з нагляду за фінансовими установами (OSFI – Office of the Superintendent of 

Financial Institutions).  

Більшість компаній Канади, що працюють у страховій сфері, є федеральними, 

проте існують також і провінційні. Останній факт передбачає наявність місцевого 

провінційного законодавства, котре відповідає федеральним нормам та додатково 

регулює, до прикладу, ліцензування страхових агентів та брокерів, вироблення та 

встановлення умов страхового договору, розголошення інформації, процедури 

покриття збитків та затвердження ставок страхових внесків. Всі ці аспекти у рівній 

мірі стосуються і федеральних страхових компаній. Регуляторні функції у цьому 

випадку покладені на Страхових інспекторів (Superintendents of Insurance). Тому 

можемо зробити висновок, що регулювання діяльності страхових компаній у Канаді 

є дворівневим (Hammond,1995, p. 291). Адже страховики додатково зобов’язані 

дотримуватись вимог щодо платоспроможності, що встановлюються залежно від 

провінції, тобто юрисдикції, у межах якої здійснюється їх функціонування. 

На федеральному рівні основними нормативними документами, що 

регулюють діяльність страховиків, є: Акт Бюро нагляду за фінансовими установами 

(Office of the Superintendent of Financial Institutions Act) (1985) та Акт щодо 

діяльності страхових компаній у Канаді (Insurance Companies Act of Canada) (1991). 

Також необхідно зазначити, що для здійснення нагляду за страховими 



191 
 

компаніями долучаються представники КІА, Канадського інституту дипломованих 

бухгалтерів (Canadian Institute of Chartered Accountants) та окремі представники 

професії. Всі зазначені ланки тісно взаємопов’язані, адже зміни у стандартах чи 

алгоритмах роботи, наприклад, ведення бухгалтерського обліку, неодмінно призведе 

до змін і у стандартах актуарної діяльності.  

Аналізуючи безпосередньо роль актуаріїв у страховій сфері Канади, 

зауважимо, що їх функції у майновому страхуванні та страхуванні життя історично 

відрізнялись. Так, у 1980-х рр. у сфері страхування життя страхові компанії були 

зобов’язані призначати актуарія, повного члена КІА, в обов’язки якого входила 

оцінка та підтвердження наявності актуарних резервів та, як наслідок, прийнятність 

попередніх розрахунків. У сфері майнового страхування такого документального 

підтвердження достатності резервів не вимагалось. До звітності таких страхових 

компаній мала бути включена сума авансованих страхових внесків, в тому числі 

суми на виплату страхових звернень (Hammond,1995, p. 290-291). 

Страхування на українському ринку зокрема та в країнах колишнього СРСР в 

цілому є відносно молодою галуззю. Це пов’язано з тим фактом, що ринок 

страхування до 90-х років ХХ ст.представляв монополію з домінуванням однієї 

структури – Держстраху, розпад якої став наслідком ліквідації командно-

адміністративних принципів регулювання економіки. Незважаючи на це, структура 

страхового ринку в Україні не надто відрізняється від Канади: за підсумками 

третього кварталу 2015 р. на ринку функціонувало 368 страхових компаній, з яких 

318 здійснювали роботу в нежиттєвому страхуванні, а решта 50 – у страхуванні 

життя (Саусь, 2016).У Канаді ж функціонує 222 федеральні страхові компанії (154 та 

68 відповідно) та ряд провінційних (Office of the Superintendent of Financial 

Institutions, 2014). Проте, на жаль, кількісні показники жодним чином не свідчать 

про те, що рівень надання страхових послуг в Україні відповідає рівню Канади, адже 

кількість не завжди відповідає якості.  

Основними законодавчими актами, що регулюють діяльність страхового 

ринку у нашій державі, є Закони України «Про страхування» (1996), «Про 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
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транспортних засобів» (2005), «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» (2002), Розпорядження Держфінпослуг, Законопроект 

народного депутата України М. Полякова та ін. 

Так, Ст. 10 Закону України «Про страхування» (1996) зазначає, що страхові 

тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно 

(математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а за  

договорами страхування життя – також з урахуванням величини інвестиційного 

доходу, яка повинна зазначатися у договорі страхування. При цьому згадується, що 

актуарними розрахунками може займатись особа, що має відповідну кваліфікацію, 

встановлену уповноваженим органом. Зупинимось на аналізі цьогоаспекту більш 

детально.  

Своєрідним еквівалентом канадського Бюро нагляду за фінансовими 

установами є вітчизняна Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

України, що у напрямі діяльності актуаріїв тісно співпрацює з місцевим 

професійним об’єднанням – Товариством актуаріїв України. Зазначений державний 

регулятор розробив «Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися 

актуарними розрахунками» (2005), що декілька разів переглядались.  

Згідно з Законом України «Про страхування» (1996) (Ст. 36) цей орган 

повинен здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення актуарних 

розрахунків. Такою базою виступають «Правила формування, обліку та розміщення 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» (2004) 

(№3104, остання редакція від 20.05.2010 р.) та «Положення про обов’язкові критерії 

та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика» (2016) 

(за № 417/28547). 

Акцентуючи увагу на функціях актуаріїв, варто зазначити, що їх обов’язки не 

обмежуються лише розрахунком тарифів. Так, Ст. 28 Закону України «Про 

страхування» (1996) передбачає, що у разі розривання страхового договору, актуарії 

здійснюють також розрахунок викупної суми. У Ст. 31 зазначається, що актуарно 

обчислюється величина резервів довгострокових зобов'язань (математичних 

резервів) окремо по кожному договору страхування згідно з методикою формування 
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резервів із страхування життя з урахуванням темпів зростання інфляції. 

Також неможна не зазначити, що оскільки чинний Закон України «Про 

страхування» був прийнятий у 1996 р. і, навіть враховуючи той факт, що час від 

часу у нього вносяться поправки, цей нормативно-правовий акт не відповідає 

потребам сучасного страхового ринку.Так, у пояснювальній записці до нової 

редакції Закону, вказується, що якісно новий нормативно-правовий акт є 

необхідним у зв’язку з такими причинами: 

1. Низька довіра населення України до діяльності страховиків, необхідність 

посилення захисту прав споживачів шляхом надання страхових послуг 

(страхувальників), пов’язаних із недостатніми вимогами до платоспроможності 

страховиків та рівнем розкриття інформації, велика кількість низько ліквідних 

активів у портфелях страхових компаній, що погіршує надійність та можливість 

мобільно (вчасно та в повному обсязі) відповідати за зобов’язаннями перед 

страхувальниками. 

2. Обмежений доступ до послуг страхування населення у зв’язку зі слабким 

розвитком страхового посередництва (діяльність брокерів та агентів). 

3. Наявність прогалин у законодавчому регулюванні страхування життя 

стримує розвиток цього соціально значущого виду страхування, а, отже, цей вид 

продовжує залишатися поза межами інтересів населення як один із найкращих 

способів захисту майнових інтересів населення в цілому і кожного окремого. 

4. Відсутність на страховому ринку України достатньої кількості актуаріїв, що 

не забезпечує якості актуарних розрахунків. 

5. Процедури реєстрації та ліцензування страхової діяльності не запобігають 

проникненню у сектор страхування власників капіталу, набутого шляхом легалізації 

та відмивання нелегальних доходів (Проект Закону України «Про страхування». 

№1797-1, 2015). 

Відповідно такий законопроект був зареєстрований у Верховній Раді 06 

лютого 2015 р., і 31 березня 2016 р. документ було прийнято за основу.У новій 

редакції, на відміну від чинного варіанту Закону, актуарній діяльності присвячений 

цілий розділ (Ст. 88-92, розділ 8). Крім того, у Ст. 1 подається комплексне 



194 
 

визначення професійних обов’язків актуаріїв, зазначається, що актуарій – це фізична 

особа, яка є професійним фахівцем з питань аналізу, оцінки та управління 

фінансовими наслідками майбутніх випадкових подій, та здійснення актуарної 

діяльності у сфері страхування (перестрахування) (Проект Закону України «Про 

страхування». № 1797-1, 2015). 

Ст. 88 законопроекту роз’яснює основні функції актуарії, що полягають у 

наступному:координації розрахунку технічних резервів;гарантування відповідності 

використаних методологій і основних моделей, а також припущень у розрахунку 

технічних резервів;оцінки достатності і якості даних, що використовуються для 

розрахунку технічних резервів;порівняння найкращих оцінок з практичними 

результатами;інформування керівництва щодо надійності та адекватності 

розрахунку технічних резервів;висловлення думки щодо загальної політики 

андеррайтингу;висловлення думки щодо адекватності заходів у сфері 

перестрахування;сприяння ефективній реалізації системи управління ризиками 

(Проект Закону України «Про страхування». № 1797-1, 2015).Таким чином, можемо 

зауважити, що професійні функції українських актуаріїв є ідентичні обов’язкам 

канадських колег.  

Подібно до канадської практики Ст. 89 законопроекту зобов’язує 

уповноважений орган – Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг 

України – вести реєстр відповідальних актуаріїв. Зупинимось на цьому понятті 

детальніше, оскільки воно вперше вживається в українському законодавстві саме у 

цьому нормативно-правовому акті. 

Так, від такого фахівця вимагається перебування в реєстрі та мати членство в 

Уповноваженому об’єднанні актуаріїв. Якому саме професійному об’єднанню 

надавати такий статус та, як наслідок, частину своїх повноважень, вирішує згадана 

вище Державна комісія. При цьому пріоритет надається тим професійним 

організаціям, що мають членство в МАА. На сьогодні в Україні статус 

асоційованого члена МАА має лише Товариство Актуаріїв України (з 7 жовтня 

2001 р.) (International Actuarial Association, 2018b). Необхідно зауважити, що така 

практика в перспективі наближає українську систему функціонування актуаріїв до 
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канадського прототипу – Канадського інституту актуаріїв. Адже відповідно до 

проекту Закону України «Про страхування» до обов’язків відповідальних актуаріїв 

належать:перевірка адекватності розміру страхових тарифів і премій, показників 

збитковості;здійснення розрахункурозміру мінімального, нормативного та наявного 

регулятивного капіталу;підтвердження методів формування технічних резервів та їх 

розрахунок;подання рекомендацій щодо адекватності оцінки ризиків, інвестиційної 

політики, статистичних висновків;проведення та засвідчення стрес-тестування 

фінансового стану страховика;засвідчення адекватності прийнятої страховиком 

програми перестрахування в частині, що стосується управління ризиками, 

прийнятими на страхування;оцінка адекватності функціонування запровадженої 

страховиком системи управління ризиками в частині, що стосується управління 

ризиками, прийнятими на страхування;підготовка актуарного звіту, що подається 

наглядовій раді та виконавчому органу страховика (Проект Закону України «Про 

страхування». № 1797-1, 2015).  

Таким чином, у результаті аналізу нормативно-законодавчих ресурсів було 

з’ясовано, що функції актуаріїв у Канаді та Україні є фактично ідентичними. Всі 

вищезазначені функції можна узагальнити, використовуючи словосполучення 

«забезпечення фінансової стабільності». Гарантіями останньої виступають 

обґрунтовані страхові тарифи, достатні резерви, передача частини ризиків у 

перестрахування та власні кошти страховика. Відстеженням та контролем усіх цих 

факторів у цілому та кожного окремо й повинен займатись актуарій. 

Крім того, важливим, на нашу думку, є ще один аспект підготовки сучасного 

фахівця актуарної справи – формування їхньої англомовної компетенції. 

Важливість належного рівня володіння іноземною мовою обумовлюється, 

головним чином, тим фактом, що вітчизняна практика підготовки актуаріїв, як і 

страховий ринок в цілому, перебуває на етапі становлення, тому ще не має 

достатнього досвіду для узагальнення його у потужні навчально-методичні 

комплекси. Хоча на сьогодні конструктивне використання зарубіжної практики та 

ресурсів є незамінним джерелом функціонування вітчизняної системи актуарної 

освіти. 
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Основним засобом формування належних знань та умінь з актуарної науки 

можна вважати інтерактивне навчання – професійні форуми, вебінари, семінари, 

онлайн-курси, тематичні групи в соціальних мережах, а також іноземні підручники 

та посібники тощо. Більшість зазначених засобів навчання є англомовними.  

Різнорівневе володіння іноземною мовою призводить до неоднозначності 

сприйняття інформації, відсутності системності та структурованості навчальної 

діяльності українських студентів та фахівців-практиків, а також загострює проблему 

відсутності українських відповідників багатьох страхових та фінансових термінів. 

Тому мовний фактор на сучасному етапі породжує чимало проблем.  

Втім на сьогодні питання якісного україномовного контенту визнається 

провідними фахівцями в галузі та освітніми провайдерами одним із ключових. У 

цьому аспекті не можна не звернути увагу на діяльність кафедри теорії 

ймовірностей, статистики та актуарної математики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, на базі якої здійснювалась підготовка перших 

актуаріїв в Україні. Саме зазначений підрозділ університету ініціював створення 

першого в Україні відеоканалу, де викладачі, студенти та випускники ілюструють 

сфери та способи застосування актуарної та фінансової математики, а також 

особливості здійснення актуарної діяльності (Зубченко & Мішура, 2016, с. 60-61).  

Крім того, на базі Центру з підготовки актуаріїв і фінансових аналітиків, що 

функціонує на базі механіко-математичного факультету, викладачі розробили 

навчальні модулі для українськомовних навчальних курсів і складання технічної 

лінійки іспитів Британського інституту й факультету актуаріїв (Зубченко & Мішура, 

2016, с. 60-61). Також традиційними напрямами діяльності кафедри є організація та 

проведення семінарів, майстер-класів та тренінгів. Ці заходи спрямовані на 

усунення мовного бар’єру шляхом створення україномовних навчально-методичних 

матеріалів, що, безумовно, є досягненням, проте якісно не змінює ситуацію.  

На нашу думку, більш продуктивним напрямом є посилення якості 

іншомовної підготовки студентів. Проте, проаналізувавши навчальний план 

магістратської програми з актуарної та фінансової математики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, виявилось, що дисциплін, які б 
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забезпечували англомовну підготовку студентів, немає ні серед вибіркових, ні серед 

обов’язкових предметів. На нашепереконання, така ситуаціє не є прийнятною та 

потребує змін. 

У цьому зв’язку варто зауважити, що лектори кафедри теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики сертифіковані відповідно до стандартів 

Інституту актуаріїв Великої Британії (Зубченко & Мішура, 2016, с. 60), що свідчить 

про належний рівень володіння англійською мовою науково-педагогічними 

кадрами, що є сприятливим фактором для створення англомовних програм.  

Необхідно мати на увазі, що найавторитетніші професійні об’єднання, що 

розробляють завдання та оцінюють рівень сформованості знань, умінь та навичок 

потенційних кваліфікованих актуаріїв, функціонують у Великій Британії і США і 

використовують рідну для них англійську мову. Відповідно мова, якою складаються 

іспити та укладаються освітні програми, –  англійська. 

За твердженням голови Комісії з страхування Української спілки фінансових 

аналітиків В. Черняховського, багато актуаріїв наполягають на впровадженні в 

Україні національної системи підготовки до іспитів та екзаменування українською 

мовою. Проте тут виникають певні труднощі. Адже питання іспитів, котрі 

складають актуарії за британською системою в Україні, проходять англійською. 

«Перекласти їх українською чи російською, звісно, можна, але у більшості випадків  

це відкриті запитання, на які вимагаються розгорнуті відповіді, котрі в результаті 

все одно доведеться перекладати на іноземну мову» (Щеглова, 2010). Цілком 

очевидно, що недостатній рівень володіння англійською можна розглядати як 

фактор погіршення успішності проходження атестації майбутніми актуаріями, що 

призводить до зниження освітніх стандартів та обмежує вітчизняних актуаріїв на 

шляху до здобуття кваліфікацій за світовими стандартами. 

Позитивним фактором є тенденція до усвідомлення ключовими професійними 

об’єднаннями важливості англомовної компетентності як фактору забезпечення 

відкритості професії актуарія для ширшого кола країн. Так, варто зазначити, що на 

сьогодні інтенсивно впроваджуються експерименти, пов’язані з перекладом 

англомовних тестових систем іншими мовами. Інститут і Факультет Актуаріїв (The 
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Institute and Faculty of Actuaries) тепер пропонує іспити в Ізраїлі на івриті, хоча в 

усьому світу вони залишаються англомовними. Ізраїльські студенти можуть давати 

відповіді на запитання рідною мовою і успішнескладання екзаменів є незаперечною 

підставою для надання статусу повного члена Ізраїльського Інституту Актуаріїв. На 

рівні місцевого професійного об’єднання професійні іспити проводяться у 

відповідності з вказівками Інституту і Факультету Актуаріїв. Також є можливість 

обрати англійську мову для складання іспитів (International Actuarial Association, 

2014, p. 3). У цьому випадку роботи оцінюються британськими екзаменаторами. 

Аналогічним чином організована співпраця Британського Інституту Актуаріїв 

з певними місцеві професійними об’єднаннями, які використовують екзамен  ST9 

британської системи для надання кваліфікації дипломованого актуарія з 

підприємницьких ризиків (Chartered Enterprise Risk Actuary – CERA) (International 

Actuarial Association, 2014, p. 3). У рамках таких домовленостей дозволено складати 

іспити місцевими мовами для отримання прохідних балів у рамках місцевих 

процедур надання відповідної кваліфікації. 

Можна привести ще низку прикладів схожих домовленостей. Так, Російська 

Гільдія Актуаріїв використовує перекладені російською мовою матеріали 

Британського Інституту Актуаріїв для підготовки до іспитів. Хоча кваліфікаційні 

екзамени і встановлюються цією місцевою професійною організацією, однак вони 

повністю побудовані за зразком екзаменаційних завдань британського об’єднання 

минулих років.  

Завдання за екзаменаційними моделями Спілки актуаріїв у США доступні 

французькою мовою. Їх цільовою аудиторією є франкомовне населення Канади. 

Крім того, зазначені іспити є основою для складання завдань у рамках Китайської 

асоціації актуаріїв, тому фактично доступні також й китайською(International 

Actuarial Association, 2014, p. 3).  

Отже, було зроблено ряд важливих кроків, щоб зменшити вплив фактору 

незнання англійської мови на результати складання кваліфікаційних іспитів, 

оскільки, зрештою, мова тут слугує лише засобом розв’язання завдань, а не 

компонентом професійної компетентностей актуаріїв, що оцінюються.  
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Проте якщо друковані засоби навчання можна перекласти, то питання 

ускладнюється, якщо взяти до уваги необхідність участі у конференціях, що 

організовуються професійними об’єднання актуаріїв і передбачать вживання 

англійської мови як робочої, розцінюючи її як засіб міжнародного спілкування. У 

цьому аспекті вартоакцентувати увагу на досвіді Міжнародної асоціації актуаріїв 

(The International Actuarial Association), діяльність якої характеризується 

підпорядкуванням принципам відкритості та сприяння розвитку актуарної професії, 

що знайшло втілення у ряді тенденцій, пов’язаних з лібералізацією мовної політики 

згаданого ресурсу. Показовим є документ, що окреслює рекомендований рівень 

проведення засідань та зустрічей, що номінується як «Участь неносіїв мови та нових 

делегатів у роботі МАА» (2011b) (Participation of Non-Native English Speakers and 

New Delegates in the Work of the IAA).  

Згідно з цим документом пріоритетним завданням виступає надання 

підтримки членам та делегатам, для яких англійська мова не є рідною, особливо 

якщо останні беруть участь у певних заходах вперше. Адже, враховуючи 

міжнародний характер організації, ключовою виступає таке налаштування робочого 

процесу, яке сприятиме вільному обміну думками, де всі учасники зможуть бути 

залученими до роботи на рівних правах. Відповідно важливо створювати умови для 

того, щоб кожний делегат мав змогу висловитись, отримати відповідь, навіть якщо 

комунікативний процес й не відбувається бездоганною англійською мовою.  

Визнається, що рівень мови учасників зібрань, з’їздів, конференцій може 

варіюватися від базового до вільного володіння. Крім того, автори документу 

зауважують, що писемне мовлення є набагато легшим для сприйняття, оскільки 

надає співрозмовникові достатньо часу для обробки інформації та можливість 

скористатися допоміжними засобами, наприклад, програмним забезпеченням для  

здійснення перекладу. Тому всі зусилля МАА спрямовані на усунення труднощів, 

пов’язаних зі сприйняттям та розумінням усного мовлення під час безпосереднього 

процесу комунікації.  

Ураховуючи той факт, що у заходах МАА беруть участь як носії, так і неносії 

мови, мовна практика визначається важливою для останніх, занурення у мовне 
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середовище заохочується за допомогою найрізноманітніших засобів: навіть перерви 

на каву та ланч розцінюються як прекрасна можливість для безпосереднього 

спілкування, удосконалення мовленнєвих умінь, зокрема говоріння і слухання.. 

Саме тому між робочими сесіями завжди передбачена 30-хвилинна перерва, яка, як 

правило, використовується для спілкування між актуаріями-професіоналами.  

Свідченням усвідомлення важливості усунення мовних бар’єрів на шляху до 

порозуміння та ефективного обміну досвідом є вироблення ряду рекомендацій для 

головуючих, учасників-носіїв мови та делегатів, у яких рівень мовної підготовки є 

недостатньо високим. Так, носіям мови рекомендовано: 

 зменшувати темп мовлення, говорити більш чітко та достатньо голосно; 

використовувати просту й широковживану лексику;  

 за можливості підготувати короткий виклад того, про що доповідач збирається 

говорити, у письмовій формі (International Actuarial Association, 2011b, p. 3-4). 

Для неносіїв мови рекомендації можна згрупувати у наступні: 

 ознайомитися з усіма установчими, процесуальними документами організації 

та документацією, що стосується теми обговорення; 

 підготувати нотатки, тези, ключові слова, що спрямовано на впорядкування 

думок та сприяє логічному викладенню матеріалу;  

 тренувати виступ;  

 у разі виникнення незрозумілих моментів, задавати запитання (International 

Actuarial Association, 2011b, p. 3-4). 

Для головуючого на зустрічах рекомендовано:  

 перед початком зустрічі запитати неносіїв мови стосовно напрямів, у рамках 

яких представники місцевих професійних об’єднань, для яких англійська не є 

рідною, мають намір висловитися;використовувати технічні засоби – 

презентації та слайди у якості наочності,  які слугуватимуть для супроводу 

того, про буде йтись на зустрічі; 

 використовувати ряд прийомів для полегшення сприйняття та усунення 

непорозуміння: інформативні шифри документів, нумерацію сторінок тощо; 

забезпечувати рівноправну участь кожного делегата; 
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 застосовувати технології активного слухання (International Actuarial 

Association, 2011b, p. 3-4). 

Таким чином, рекомендації враховують два важливі аспекти: лінгвістичну 

специфіку та етичні норми ділової комунікативної взаємодії. Тобто всупереч 

поширеному уявленню про те, що актуарії мають справу здебільшого з цифрами, 

використовуючи знакову математичну систему, яка є універсальною і зрозумілою 

для всіх націй, англомовну компетенцію не можна розцінювати як таку, що не є 

необхідною. Мовна підготовка – важлива складова професіоналізму фахівців з 

актуарної справи, адже високий рівень володіння англійською є передумовою 

успішного складання кваліфікаційних іспитів та подальшого професійного 

саморозвитку.  

Водночас спостерігаємо також, що актуарії неангломовних країн не 

позбавлені підтримки професійних об’єднань – носіїв мови – на шляху до розвитку 

власних знань, умінь та навичок, так як основним завданням професійних асоціацій 

виступає розвиток та популяризація професії по всьому світу. У зв’язку з цим значна 

увага приділяється мовній політиці, що характеризується принципами 

толерантності, рівноправності та відкритості. На нашу думку, така стратегія 

орієнтована на успішну реалізацію цілей організацій, хоча є дещо нетиповою для 

сучасного світу, що характеризується глобалізаційними та інтеграційними 

процесами, де знання англійської мови сприймається як необхідний мінімум для 

налагодження міжнародної співпраці. 

 

3.2. Порівняльний аналіз професійної підготовки актуаріїв в Україні й 

Канаді 

Аналізуючи стан підготовки актуаріїв на рівні вищої освіти в Україні, варто 

зауважити, що маємо лише восьмирічний досвід навчання таких фахівців у 

вітчизняних університетах. Так, спеціальність «Актуарна та фінансова математика», 

що входила до галузі знань 0402 Фізико-математичні науки та математика, було 

вперше упроваджено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
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вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та 

магістра» № 787 від 27 серпня 2010 р. Проте з тексту наступної Постанови Кабінету 

Міністрів («Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №266 від 29 квітня 2015 р.), що 

припинила дію попереднього документу, ця спеціальність не зазначена. Було 

змінено також шифр та галузь знань на позначення спеціальності за математичним 

напрямом – 11 Математика та статистика, у рамках якої визначено три 

спеціальності: 111 Математика, 112 Статистика, 113 Прикладна математика. 

Щоправда, згодом з метою забезпечення відповідності системи вищої освіти 

потребам вітчизняної економіки, був виданий Наказ Міністерства освіти і науки 

України №1151 від 06.11.2015 р., де подано таблицю відповідності напрямів 

підготовки на рівні бакалаврату переліку галузей знань та спеціальностей, за якими 

здійснювалось здобуття повної вищої освіти до 2015 р., з чинними галузям та 

спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на 

сьогодні. Згідно з зазначеним наказом актуарна та фінансова математика належить 

до галузі знань 11 Математика та статистика спеціальності 111 Математика та є 

спеціалізацією.  

Однак станом на 2015 рік у процесі законодавчого врегулювання підготовки 

цих фахівців виникла невідповідність між загальнодержавними та галузевими 

освітніми стандартами. Існувала суперечність між Кваліфікаційними вимогами до 

осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, розроблених 

Нацкомфінпослуг, де, з-поміж іншого, зазначалась необхідність наявності диплому 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальності «Актуарна та фінансова 

математика» та спеціальностями, за якими здійснювалась підготовка кадрів у 

вітчизняних ЗВО.  

Ця суперечністьвикликала резонанс в учасників ринку страхових послуг. Так, 

у листі Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) до Нацкомфінпослуг йдеться, 

що «з 1 вересня 2015 р. підпункт «г» пункту 2.1 розділу 2 Кваліфікаційних вимог до  

осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, не відповідає Переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
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освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№266, оскільки вже не існує освітньо-кваліфікаційного рівня магістра «Актуарна та 

фінансова математика» (Ліга страхових організацій України, 2017). ЛСОУ 

наголосила на проблемі забезпечення страхового ринку актуаріями та 

пріоритетності отримати свідоцтво на право посвідчувати актуарні розрахунки на 

базі вітчизнянихзакладів вищої освіти, а не шляхом складання професійних іспитів 

американських чи британських професійних об’єднань актуаріїв та закликала 

якнайшвидше внести зміни до Кваліфікаційних вимог.  

Відповідні поправки було внесенорозпорядженням Нацкомфінпослуг від 

19.09.2017 р. Нині пункти Кваліфікаційних вимог, присвячені вимозі наявності 

диплому про повну вищу освіту за актуарним профілем,мають таке формулювання – 

«диплом магістра за спеціальністю та/або спеціалізацією з актуарної (страхової) та 

(і) фінансової математики» (Розпорядження Нацкомфінпослуг №3782,  «Про 

внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними 

розрахунками», 2017).  

На сьогодні підготовка актуаріїв за спеціалізацією «Актуарна та фінансова 

математика» здійснюється лише на другому циклі навчання на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка(кафедра теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики), Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (кафедра системного аналізу і страхової та фінансової 

математики), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (кафедра математичного і функціонального аналізу), Львівського 

університету імені Івана Франка (кафедра математичного моделювання) та за 

спеціалізацією «Страхова та фінансова математика» в НТУУ «Київський 

політехнічний інститут» (кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей).  

Навчання за більшістюосвітніх програм розраховане на два роки.Освітній 

процес складають 120 кредитів. Винятком є лише Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, де навчання складається з 60 кредитів та триває 

1 рік, та Львівський національний університет імені ІванаФранка, де навчальний 

процес розрахований на 90 кредитів та триває півтора року.  
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Аналіз навчальних планів закладів вищої освіти засвідчив, що єдиного підходу 

до структурування змісту навчання за циклами в університетах немає. Так, в ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спостерігаємо 

поділ навчальних дисциплін на три блоки: цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки; другий блок – у першому випадку складає цикл 

фундаментальної підготовки, у другому – цикл природничо-наукової підготовки; 

третій блок – цикл професійної та практичної підготовки. У навчальних планах 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського 

національного університету імені Івана Франка всі навчальні предмети розподілені 

на нормативні та вибіркові. Особливості змісту навчання на актуарних програмах 

українських університетів  проілюстровано нами у додатку Х.1.  

Відомості, представлені у таблиці додатку, засвідчують, що зміст навчання є 

диверсифікованим та різноманітним. По суті, спільними для проаналізованих  

п’ятьох освітніх програм є лише практичний компонент, написання магістерської 

роботи, а також вивчення методики навчання математики у вищій школі. Також 

майже на всіх актуарних магістерських програмах (у кожному випадку, за 

виключенням одного університету) запропоновано для вивчення такі дисципліни, 

як: методологія та організація наукових досліджень, педагогіка та психологія вищої 

школи, математика фінансів, моделі виживання, комп’ютерна статистика, 

математичні основи страхування. Певним ступенем уніфікованості характеризується 

також і вивчення наступних предметів: фінанси і фінансова звітність, статистичні 

методи у ризиковому страхуванні та вибіркові обстеження.  

Зазначимо, що навчальні плани ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» та Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, позитивно вирізняються серед інших наявністю такої 

дисципліни, як професійна етика актуарія. Оскільки, як показали результати 

дослідження, професія актуарія, зокрема і в Канаді, жорстко детермінує діяльність 

своїх представників відповідними кодексами, що зобов’язує їхкеруватися 

суспільними інтересами як пріоритетними, виконувати професійні обов’язки лише 
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за наявності належної кваліфікації й досвіду та підтримувати належну репутацію 

професії в цілому.   

Важливим компонентам підготовки виступають дисципліна «Основи 

страхового законодавства», що викладається лише у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка та ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», а також курсу з цивільного захисту, вивчення 

якого забезпечується на базі останнього та у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича, оскільки вказані дисципліни входять до 

кваліфікаційного мінімуму, який складають актуарії для отримання свідоцтва. 

Навчальні плани актуарних програм проаналізованих ЗВО наводимо у додатку Х.2.   

Результати аналізу навчальних планів також дозволяють стверджувати, що 

іншомовній підготовці, що виступає одним із найважливіших інструментів набуття 

та вдосконалення знань, умінь, компетентностей вітчизняних актуаріїв в умовах 

становлення української системи підготовки цих фахівців, приділяється неналежна 

увага. Дисципліни, які спрямовані на формування відповідної  компетенції, наявні 

лише у навчальних планах ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». У Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича запропоновано написання наукової роботи іноземною мовою, що 

передбачає певний рівень сформованості іншомовних умінь, жодних курсів з 

розвитку останніх не передбачено.  

Навчальні предмети, спрямовані на озброєння студентів уміннями 

програмування(«Програмування в середовищі Python», «Аналіз даних в середовищі 

R»),наявні у навчальному плані Львівського національного університету імені Івана 

Франка, що також позитивно вирізняє цей заклад з-поміж інших.  

На підставі кількісного та якісного аналізу можемо стверджувати, що 

найбільш комплексну та всебічну підготовку, особливо щодо вивчення предметів 

професійно орієнтованого спрямування, забезпечує Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка (вивчаються 32 дисципліни з наявних сукупних 

52), на другому місці – Львівський національний університет імені Івана Франка, 

далі – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
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(21 дисципліна) та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(17 дисциплін).  

Основні форми та методи підготовки в університетах представлені 

здебільшого традиційними: проведення лекцій, хоча й з застосуванням 

мультимедійних засобів навчання, набуття практичних умінь та навичок під час 

роботи на семінарах, практичних та лабораторних заняттях. Для роботи зі 

студентами, які займаються науковою діяльністю, а також для усунення прогалин в 

знаннях типовою формою організації роботи є консультації. Основними засобами 

навчання виступають підручники та посібники, розроблені викладачами профільних 

кафедр, та зарубіжні навчальні ресурси. Головними формами оцінювання 

навчальних досягнень студентів є усне та письмове опитування, виконання тестових 

та творчих завдань, складання заліків та іспитів. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що система університетської 

підготовки актуаріїв в Україні перебуває на етапі становлення, тому недосконалість 

її елементів є закономірним та природним явищем. Потреба ринку у фахівцях 

актурного фаху регулюється на законодавчому рівні з урахуванням об’єктивних 

соціально-економічних чинників. Одним із провідних чинниківудосконалення 

системи підготовки фахівців з актуарної справи є формальна та неформальна 

співпраця з провідними міжнародними професійними об’єднаннями. Під останнім 

розуміється участь у вебінарах, використання навчальних матеріалів, Інтернет-

ресурсів, що перебувають у відкритому доступі та можуть збагатити вітчизняну 

теорію та практику професійної освіти за актуарним профілем.  

Враховуючи той факт, що на сьогодні в Україні існують значні суперечності 

між потребами страхового ринку, економічними реаліями, що зумовлюють попит на 

фахівців з актуарної справи, знання та уміння яких могли б виступати своєрідним 

гарантом фінансового благополуччя як окремих юридичних та фізичних осіб, так і 

цілих систем економіки України, з одного боку, та відсутністю розвиненої 

вітчизняної системи підготовки актуаріїв, з іншого, системне порівняння вітчизняної 

актуарної освіти з передовим досвідом підготовки актуаріїв у Канаді представляє 

собою значну наукову цінність, адже може стати основою стратегії розвитку 
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національної системи професійної освіти актуаріїв, її удосконалення. На наше 

переконання, це сприятиме удосконаленню освітнього процесу, заповненню 

численних прогалин у професійній підготовці фахівців актуарної справи. 

Для проведення компаративістського аналізу ми вважаємо за необхідне 

визначити ряд критеріїв, за якими доцільнойого здійснювати. Перший з них –  

наявність регулятора та нормативно-правової бази, що встановлюють стандарти і 

процесуальний аспект набуття статусу кваліфікованого актуарія. У Канаді таким 

органом виступає Канадський інститут актуаріїв. Його візія – це забезпечення 

фінансової безпеки канадців, місія – просування актуарної науки та її застосування в 

інтересах суспільного благополуччя (Canadian Institute of Actuaries, 2017r, p. 2). 

Широке коло функцій КІА можна конкретизувати у наступних завданнях:сприяння 

розвитку актуарної науки шляхом сприяння науко-дослідницької діяльності у галузі; 

встановлення та моніторинг за дотриманням кваліфікаційних і освітніх стандартів; 

розроблення та проведення ряду професійних випробувань (семінарів та з 2018 р. – 

екзамену) на здобуття членства;посвідчення кваліфікації та надання статусу 

«актуарій» шляхом прийняття у лави асоціативних чи повних членів КІА, ведення 

реєстру своїх членів;встановлення та моніторинг за дотриманням стандартів 

професійної діяльності та здійснення її організаційно-методичного 

забезпечення;розроблення та контроль за дотриманням професійної етики, Кодексу 

нормативів етики для слухачів та учасників будь-яких форм навчальних занять у 

рамка освітньої системи КІА;сприяння постійному професійному розвитку 

(організація та проведення семінарів, вебінарів, воркшопів) та контроль за 

дотриманням його норм; функції представництва професії та інтересів канадського 

суспільства як на національному, так і на міжнародному рівнях;надання 

консультативних послуг громадськості через онлайн-сервіс Ask An Actuary.  

В Україні основним регулятором актуарної освіти та професійної діяльності є 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг (Нацкомфінпослуг), що, на відміну від КІА, є державним колегіальним 

органом. Оскільки вказана установа не сконцентрована виключно на потребах та 

функціонуванні актуарної професії, коло завдань Комісії є надзвичайно широким – 
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від формування та реалізації державної політики у відповідній сфері до 

запровадження визнаних на міжнародному рівні правил розвитку такого ринку. 

У галузі актуарної справи та професійної підготовки актуаріїв в Україні 

напрями діяльності Нацкомфінпослуг передбачають наступне:визначає 

кваліфікаційні вимоги до осіб, які мають право проводити і посвідчувати актуарні 

розрахунки та видає їм відповідні свідоцтва;здійснює реєстр осіб, яким 

видано/анульовано свідоцтво; здійснює організаційно-методичне забезпечення 

таких розрахунків;забезпечує нормативно-правове регулювання проходження 

кваліфікаційного мінімуму та підвищення кваліфікації;укладає угоди з навчальними 

закладами про співробітництво з навчання та проведення екзаменів з 

кваліфікаційного мінімуму (Указ Президента України. №1070/2011 «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг»). 

Вітчизняним професійним об’єднанням виступає Товариство актуаріїв 

України (ТАУ), що з 2001 р. є асоційованим членом МАА (КІА – повний член МАА 

з 1996 р.) (InternationalActuarialAssociation, 2018a; 2018b). Відповідно завданнями 

організації є сприяння розвитку актуарної професії в Україні, участь у розробленні 

законодавчих актів, покращення методологічного забезпечення страхування. 

Аналізуючи діяльність товариства, нами з’ясовано, що роль ТАУ у системі 

підготовки актуаріїв в Україні не є значною.Всі пропозиції мають рекомендаційний 

характер та пов’язані здебільшого з власне професійною діяльністю, а не з участю в 

наданні актуарної освіти. Крім того, варто зазначити, що підвищення активності 

Товариства спостерігався у 2006-2013 рр., що ознаменовані наступними важливими 

для актуаріїв подіями: підписання Меморандуму про співпрацю між ТАУ та 

Держфінпослуг від 11 березня 2006 р., обґрунтування пропозицій щодо внесення 

змін до «Методики формування резервів зі страхування життя» від 2 лютого 2009 р., 

участь в обговоренні змін до кваліфікаційних вимог тощо. На жаль, за останні три 

роки суттєвих заходів, пропозицій Товариством не зініційовано.  

Аналізуючи особливості правового врегулювання підготовки актуаріїв, 

необхідно зазначити, що в Україні його забезпечують Конституція України, Закони 
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України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також галузеві документи: 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до 

осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» (2005) (редакція від 

07.11.2017 р.), розпорядження Нацкомфінпослуг «Положення про навчання, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які 

проводять діяльність на ринках фінансових послуг» (2004) (остання редакція від 

13.06.2014 р.),розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження 

Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними 

розрахунками» (2006).   

Оскільки професійна підготовка актуаріїв у Канаді фактично здійснюється 

автономно від держави (адже основним регулятивним органом виступає професійне 

об’єднання – КІА), виходячи з потреб професії та суспільстваі враховуючи той факт, 

що називати себе актуарієм в Канаді може лише особа, яка є повним членом 

Канадського інституту актуаріїв, відповідно стандарти підготовки актуаріїв у цій 

країні – це програми та керівництва, розроблені місцевим професійним 

об’єднанням, Міжнародною асоціацією актуаріїв та Міжнародною асоціацією 

дипломованих актуаріїв з підприємницьких ризиків. З-поміж них – Програма 

акредитації університетів КІА (2011a), Кваліфікаційні вимоги до набуття 

асоційованого та повного членства в КІА (2016a), Керівництво МАА з організації 

актуарної освітньої підготовки актуаріїв та навчальна програма МАА (1998a;1998b), 

Міжнародна угода CERA та навчальна програма Асоціації (2009; 2014).  

Оскільки усі ЗВО у Канаді характеризуються значним ступенем автономності, 

то роль провінційного законодавства у регулюванні освітньої підготовки актуаріїв в 

університетах фактично нівелюється. На прикладі Британської Колумбії, де 

розташований акредитований КІА університет імені Саймона Фрезера, по 

відношенню до зазначеного ЗВО зокрема діє Університетський акт (University Act) 

(1996), що надає університетам право називати себе такими, присуджувати освітні 

ступені, визначає структуру навчальних закладів, склад Ради університету, 

особливості її функціонування, права та обов’язки, особливості звітування перед 

провінційним профільним міністерством. Цей факт є підтвердженням, що, на 
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відміну від України, підготовку актуаріїв у Канаді, по суті, регулюють виключно 

галузеві стандарти. 

Другим важливим критерієм зіставлення нами визначено кваліфікаційнівимоги 

до осіб, що за професійною приналежністю називаються актуаріями. Розглядаючи 

цей пункт детальніше, необхідно зазначити, що в Україні вони є менш 

регламентованими. Основні вимоги регулятора до рівня підготовки кандидатів є 

такими: наявність вищої математичної, технологічної чи економічної освіти, 

свідоцтва Нацкомфінпослуг та досвіду здійснення актуарних розрахунків на 

території України від трьох років (Розпорядження Державної Комісії з Регулювання 

Ринків Фінансових Послуг України. №3519 «Про затвердження Кваліфікаційних 

вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками», 2005). Ці вимоги 

спільні для всіх актуаріїв незалежно від сфери працевлаштування. Однак варто 

зауважити, що термін дії свідоцтва та сфера працевлаштування надають додаткової 

специфіки спеціальним знанням та професійній кваліфікації. 

Так, якщо йдеться про нежиттєві види страхування та отримання свідоцтва на 

три роки, від особи вимагається складання професійних екзаменів, передбачених 

американською (за кодами SOA Course 1/P – SOA Course 4/C – за старою системою,  

або SOA Exam P – SOA Exam M/MFE – за чинною схемою, або CAS  Course  1  –  

CAS Course  4 – за старою схемою, або CAS Exam 1 – CAS Exam 4 – за чинним 

варіантом) та/або британською (за кодами 101-104 та 106 або CT1, CT3, CT4, CT6) 

екзаменаційними системами (Розпорядження Державної Комісії з Регулювання 

Ринків Фінансових Послуг України. №3519 «Про затвердження Кваліфікаційних 

вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками», 2005).  

Якщо актуарій прагне отримати свідоцтво на три роки для роботи у сфері 

життєвого страхування, то за кодами SOA перелік іспитів залишається аналогічним 

попередньому варіанту, відмінності є лише у вимогах складання за британською 

системою – передбачається складання випробувань за кодами 101-105 або CT1, CT3- 

CT5 (Розпорядження Державної Комісії з Регулювання Ринків Фінансових Послуг 

України. №3519 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть 

займатися актуарними розрахунками», 2005) . 
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Отримання свідоцтва без обмеження строку дії передбачає відповідність 

наступними вимогам: диплом магістра за спеціальністю та/або спеціалізацією з 

актуарної (страхової) та (і) фінансової математики або документи про успішне 

складання професійних екзаменів, передбачених американською (за кодами SOA 

Course 1/P – SOA Course 6 – за старою системою, або SOA Exam P – SOA Exam C – 

за чинними вимогами або CAS Course 1 –CAS Course 6 – за старою системою, або 

CAS Exam 1 – CAS Exam 6 – за чинними вимогами) та/або британською (за кодами 

101-109 або CT1-CT8) екзаменаційними системами (Розпорядження Державної 

Комісії з Регулювання Ринків Фінансових Послуг України. №3519 «Про 

затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними 

розрахунками», 2005). 

Зазначимо, що для отримання свідоцтва, що надає право здійснювати актуарні 

розрахунки строком на три роки (цей документ є посвідченням кваліфікації 

актуарія), українським фахівцям необхідно скласти лише 3 чи 4 іспити за системами 

SOA чи CAS та 5 чи 6 іспитів – для отримання безстрокового дозволу. Водночас 

канадським колегам необхідно скласти 8 чи 11 іспитів залежно від системи SOA чи 

CAS та ряд модулів і семінарів. Якщо порівнювати українські кваліфікаційні норми 

з британським еквівалентом, то з 14 британських іспитів українці складають лише 3-

4  для строкового свідоцтва та 8 для безстрокового. Тому вважається, що вітчизняні 

вимоги до професійної підготовки актуаріїв є одними з найдемократичніших у світі. 

Проте необхідно зауважити, що наявна норма щодо проходження кваліфікаційного 

мінімуму, відповідність якому необхідно підтвердити згідно з вимогами, 

викладеними в пункті 1.6 «Положення про навчання, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках 

фінансових послуг». Вказаний кваліфікаційний мінімум був затверджений 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 20.06.2006 р. та представляє собою перелік ключових тем, що ними 

мають володіти претенденти на отримання свідоцтва. Наводимо їх у додатку Х.3.  

Акцентуємо увагу на тому, що змістове наповнення кваліфікаційного 

мінімуму є подібним до іспиту 6 щодо Канади за CAS, що так само присвячений 
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особливостям законодавчого регулювання страхової діяльності та іспиту з 

законодавчого регулювання і фінансування (виключно по Канаді) SOA, що його 

кандидати проходять у рамках спеціалізації з пенсійного страхування, а також 

модулю з регулювання, що проходиться під час навчання для отримання повного 

членства за спеціальністю «Індивідуальне страхування і ануїтети» за системою SOA. 

Тому проходження кваліфікаційного мінімуму можна вважати еквівалентним 

складанню зазначених іспитів та модулів.  

Необхідно зазначити, що провайдером освітніх послуг виступає в останньому 

випадку Інститут післядипломної освіти та бізнесу, що був створений у 1994 р. 

Основна метазакладу полягає у здійсненні підвищення кваліфікації фахівців 

фінансових установ. Варто зауважити, що з 1997 р. Інститут надає освітні послуги 

згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на рівні кваліфікаційних 

вимог до підвищення кваліфікації за напрямом спеціалізації «Страхова діяльність» 

(Інститут післядипломної освіти та бізнесу, 2017). 

Форма підтвердження відповідності кваліфікаційному мінімуму – іспит, що 

являє собою тест множинного вибору. Самому випробуванню передують підготовчі 

заняття. На зазначені види діяльності, як правило, відводиться три дні.Після 

успішного складання іспиту кандидати отримують свідоцтво про проходження 

кваліфікаційного мінімуму(Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АА 

№234228), що також подається разом з пакетом інших документів до 

Нацкомфінпослуг.  

Систему іспитів для отримання статусу актуарія у Канаді також умовно можна 

розділити на два етапи: іспити, курси та семінари для отримання асоційованого 

членства та аналогічні форми навчання для набуття повного членства. Однак, 

враховуючи той факт, що, по суті, спільними для Канади та України є лише вимога 

до складання повного комплекту базових іспитів, відзначимо, що окреслені 

вітчизняні норми задовольняють лише перелік вимог для отримання статусу 

асоційованого члена. Проведений аналіз освітньої практики дозволяє зробити 

висновок, що канадська система професійної підготовки актуаріїв є більш 
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розгалуженою та передбачає більший термін професійного зростання для отримання 

кваліфікації. 

Посвідченням кваліфікації українських актуаріїв виступає отримання 

свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам осіб, які можуть займатися 

актуарними розрахунками. Це свідоцтво видається Нацкомфінпослуг або на три 

роки, або безстроково. У випадку обмеженого строку дії згідно з нормами 

українського законодавства особа має право повторно звернутись за його 

отриманням на наступні три роки, попередньо склавши кваліфікаційний мінімум не 

раніше одного року до моменту подання заяви. Цей час надається особі для 

складання професійних іспитів. У випадку відсутності належної освітньої 

підготовки після спливання подовженого трирічного терміну свідоцтво анулюється. 

(Розпорядження Державної Комісії з Регулювання Ринків Фінансових Послуг 

України. №5922 «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть 

займатися актуарними розрахунками», 2006). У Канаді – це правила для отримання 

повного та асоційованого членства в КІА.  

У додатку Х.4 наведена кількість осіб, що, за даними Нацкомфінпослуг, мають 

право займатись та посвідчувати актуарні розрахунки (станом на 7.11.2017 р.). 

Враховуючи той факт, що загальна кількість страхових компаній станом на 

30.06.2017 р. становила 300, у тому числі СК «life» – 36 компаній, СК «non-life» – 

264 компанії («Підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2017 року», 

2017), цілком логічно буде припустити, що фінансовий стан українських страхових 

компаній не є надійним, адже на 100 страховиків припадає лише 12 актуаріїв.   

Натомість Канадський інститут актуаріїв налічує 5085 членів (1368 

асоційованих та 3686 повних членів). (Canadian Institute of Actuaries, 2017r, p. 6). 

Зважаючи на те, що згідно з річним звітом КІА у страхових компаніях 

працевлаштовано приблизно 51% усіх його членів (2593 особи), співвідношення 

актуаріїв до кількості страхових компаній буде приблизно наступним: на 100 

страховиків припадатиме 1173 актуаріїв. Відповідно страховий ринок України 

відчуває гострий дефіцит представників актуарної професії, що відрізняється від 

показників Канади на 99%.  
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Для проведення компаративістського аналізу змістового та організаційного 

аспектів підготовки актуаріїв нами акцентовано увагу на рівні університетської 

освіти (насамперед на магістерських програмах), виходячи з декількох міркувань. 

По-перше, це відсутність в Україні і Канаді своєї системи професійних актуарних 

іспитів – обидві країни можуть використовувати систему CAS чи SOA, відповідно 

підготовка на рівні професійних об’єднань є ідентичною. По-друге, на відміну від 

Канади, де навчання на актуарній програмі можливо як на освітньо-

кваліфікаційному рівні бакалавра, так і магістра, в Україні підготовка актуаріїв 

здійснюється лише за освітнім ступенем магістра – за програмою «Актуарна та 

фінансова математика» (спеціальність 111 «Математика» галузь знань 11 

«Математика та статистика»).  

Компаративістський метод був застосований щодо аналізу програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вона була першою в 

Україні(«Консолідований рейтинг вузів України 2017 року», 2017) та магістерської 

програми з актуарної науки, підготовка за якою здійснюється в Університеті імені 

Саймона Фрезера. Останню було обрано нами за критерієм наявності акредитації 

КІА та мови навчання – програма є англомовною (ще дві акредитовані КІА 

магістерські програми – франкомовні).  

Стосовно організаційного компоненту варто зазначити, що термін навчання на 

відповідній магістерській програмі в Україні становить 2 роки (4 семестри) на 

денній формі навчання та 1,5 роки на заочній, ліцензовані обсяги набору становлять 

40 та 25 осіб відповідно (КНУ імені Т. Шевченко, 2017).  

Вимоги до вступників на програму передбачають: наявність диплому 

бакалавра, спеціалісти або магістра з іншої спеціальності, середній бал додатка до 

диплому має становити мінімально 60 (при цьому не враховуються оцінки з 

фізичного виховання,оцінки з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в 

додатках до диплому окремо) та конкурсний бал (результати фахового 

випробування та випробування з іноземної мови, а також додаткові бали за 

навчальні та наукові досягнення) (КНУ імені Т. Шевченко, 2017). 
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Програма підготовки канадського закладу освіти передбачає навчання 

тривалістю 2,5 роки (5 семестрів). Навчання починається восени, на актуарній 

програмі щорічно навчається приблизно 33 студенти.  

Університет імені Саймона Фрезера встановлює наступні вимоги до вступу на 

програму: наявність кваліфікаційного ступеня «бакалавр», загальний середній бал –

від 3.0 (бали, отримані студентом в усіх семестрах, додаються та діляться на суму 

прослуханих кредитів) та середній бал 3.33 (розраховується аналогічно, але у межах 

семестру чи року) до 4.33, що розраховується на основі останніх 60 кредитів, що їх 

студент пройшов, навчаючись на рівні базової вищої освіти, та подання 

рекомендаційного листа, що посвідчує значний потенціал студента у галузі. 

Зарахування відбувається на конкурсній основі.  

Якщо особа не має академічних результатів, що задовольняють вимоги 

програми (показники, нижчі за 3.00), то для таких кандидатів залишається 

можливістю вступу на програму у якості студента, якому надається можливість 

пройти курси бакалаврського рівня з метою підвищення середнього балу, що 

підвищить шанси на вступ до магістратури або з метою проходження базових 

курсів, яких не вистачає для формування здатності студента навчатись на 

відповідному кваліфікаційному рівні (Qualifying students). Також в окремих 

випадках, за рішенням декану, існує можливість вступу на програму за умови 

наявності значних професійних досягнень у галузі, що підтверджуються 

рекомендаціями роботодавця, наявністю публікацій тощо.  

Плата за навчання станом на 2018 р. в Київському національному 

університету імені Тараса Шевченка на відповідній програмі становить 29400 грн. за 

рік, водночас в Університеті імені Саймона Фрезера – 8474 канадських доларів за 

весь період навчання. Також за нормами канадського університету подання 

документів на вступ є також платним та складає 250 доларів. 

Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів також значно 

відрізняються. В Київському національному університету імені Тараса Шевченка 

імені Тараса Шевченка застосовується100-бальна шкала (А –90-100, В –85-89, С –

75-84, D – 65-74, E – 60-64). Водночас канадський університет використовує шкалу 
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від 0 до 4.33 (N-0, F-0, C-2, C+- 2.33, B- - 2.67, B- 3, B+-3.33, A- -3.67, A- 4, A+-4.33). 

Студент, що навчається на магістерській програмі, повинен мати сумарний середній 

бал не нижчий за 3.0 (В-) за всіма пройденими курсами, в той час як в Україні 

академічні успіхи останнього повинні задовольняти мінімальні критерії та 

складають 60 балів.  

Порівнюючи зміст навчальних планів обох університетів, перше, на що слід 

звернути увагу, це разюча різниця у кількості кредитів, проходження яких 

передбачено під час навчання на програмах. У канадському університеті – всього 30 

кредитів, водночас у вітчизняному ЗВО – аж 120, що передбачає у 4 рази більше 

навантаження на студентів, що, до речі, суттєво відрізняється за змістом навчання. 

Порівняльний аналіз кількості кредитів, передбачених для вивчення обов’язкових 

дисциплін на магістерських програмах підготовки актуаріїв у Київському 

національному університету імені Тараса Шевченка та Університеті імені Саймона 

Фрезера наведено у додатку Х.5.   

Як видно з таблиці додатку, в канадському ЗВО математична статистика та 

виконання дипломного проекту є єдиними обов’язковими компонентами освітнього 

процесу, що сумарно дорівнюють 10 кредитам, водночас як на вітчизняній програмі 

обов’язкових дисциплін налічується 11 (40 кредитів) та 4 дисципліни на 

вибірзакладу (18 кредитів). У рамках обов’язкової складової передбачено написання 

магістерської роботи (14 кредитів) та проходження переддипломної практики (7 

кредитів), на вибір закладу запропоновано курсову роботу (2 кредити)та 

асистентську практику(9 кредитів). Таким чином, обов’язкові дисципліни складають 

61 кредит, дисципліни на вибірЗВО – 29 кредитів. Відповідно навчаючись в 

Київському національному університету імені Тараса Шевченка, студенти повинні 

опанувати аж 90 дисциплін. 

Наступний компонент змісту навчання в обраних університетах складають 

вибіркові дисципліни. В українському варіанті вони представлені двома 

складовими: блоками та предметами, що обираються з заданого переліку. У 

першому випадку студенти обирають один з двох запропонованих варіантів. Блоки 

вибіркових дисципліни за програмою спеціальності «Актуарна та фінансова 
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математика»Київському національному університету імені Тараса Шевченка 

наведені нами у додатку Х.6. Обидва блоки є рівноцінними за сумарною кількістю 

кредитів – з обох запропонованих спеціалізацій їх кількість становить 16. Блоки 

вибіркових дисциплін в Канадському університеті не передбачені.  

Друга вибіркова складова в українському випадку складається з 5 переліків, в 

Університеті імені Саймона Фрезера – з трьох запропонованих варіантів. Відмінним 

є також і те, що в Київському національному університету імені Тараса Шевченка 

студент обирає одну дисципліну з кожного переліку, водночас як в канадському 

навчальному закладі передбачений вибір двох дисциплін із запропонованих 

переліків. Зіставлення переліків вибіркових дисциплін у Київському національному 

університету імені Тараса Шевченка імені Тараса Шевченка та Університету імені 

Саймона Фрезера наведено у додатку Х.7.   

В українському варіанті кожний перелік складають дисципліни по три 

кредити, окрім переліку 4, де всі предмети становлять по два кредити. В 

канадському еквіваленті дисципліни двох запропонованих блоків розраховані кожна 

на 4 кредити. Відповідно вибірковий аспект з переліку складає 16 кредитів в цілому. 

В Україні ця цифра становить 30 кредитів.  

Варто зазначити, що у рамках канадської магістерської програми з 

актуарногофаху передбачено, що студенти обирають 4 додаткові кредити з 

дисциплін, що викладаються на магістерському рівні на всіх факультетах 

університету. Тому вибіркова складова в Канаді, на відміну від України, включає 

дисципліни вільного вибору студента. На вітчизняній магістерській програмі всі 

вибіркові дисципліни є професійно орієнтованими.  

Також необхідно відзначити відсутність дисциплін педагогічного профілю у 

навчальних планах канадського університету, водночас у вітчизняному ЗВО вони 

представлені.Так, у навчальних планах проаналізованих університетів наявний 

предмет «Методика викладання математики», у більшості вивчається психологія та 

педагогіка вищої школи (окрім Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника). Цей факт пов'язаний з кваліфікацією, яку здобувають 

випускники українських актуарних програм – диплом магістра за спеціалізацією 
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«Актуарна та фінансова математика» надає випускнику професійне право 

здійснювати викладацьку діяльність з відповідного профілю. Відсоткове 

співвідношення обов’язкових предметів, дисциплін на вибір ЗВО та на вибір 

студента у загальній кількості кредитів ЄКТС у Київському національному 

університету імені Тараса Шевченкапредставлене у додатку Х.8.  

Наведені відомості свідчать, що вітчизняна магістерська програма відповідає 

Закону України «Про вищу освіту» (Розділ X, Ст. 62, пункт 15), згідно з яким «вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 

робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти 

(Закон України «Про вищу освіту». №1556-VII, 2004). Оскільки дисципліни на 

вибірЗВО є обов’язковими для вивчення, то можемо говорити про те, що 

обов’язкова складова становить 75% всіх кредитів. Співвідношення обов’язкових та 

вибіркових дисциплін в Університеті імені Саймона Фрезера також представлено у 

додатку Х.8.  

Варто акцентувати увагу на автономності канадський університетів в цілому, 

зокрема й Університету імені Саймона Фрезера. Адже провінційне міністерство не 

має права втручатись у питання встановлення академічних стандартів,умов вступу 

на програму та вимог до отримання певної кваліфікації, тому розподіл дисциплін на 

вибіркові та обов’язкові є внутрішнім рішенням ЗВО.  

Зауважимо, що важливим компонентом системи підготовки актуаріїв, що 

зазвичай забезпечується університетами, є наявність акредитованих SOA та CAS 

університетських курсів, успішне проходження яких номінується якпідтвердження 

академічними результатами. В Україні такі курси пропонували ряд ЗВО. Аналіз 

забезпечення українськими університетами акредитованих SOA та CAS курсів 

подано у додатку Х.9.  Як можна бачити з наведеної у додатку таблиці, в Україні 

лише 5 університетів пропонують такі курси. У Канаді ж кількість освітніх установ, 

курси яких схвалені SOA як такі, що забезпечують підтвердження академічними 

результатами, становить 83 заклади (Society of Actuaries, 2017q), що у 17 разів 

більше за українські можливості.Необхідно зазначити, що особи, які навчалися в 
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закладах, які не схваленіSOA, мають можливість завершити освітню підготовку, 

адже професійне об’єднання пропонує ряд установ, де створено умови для вивчення 

курсів, яких не вистачає. 

Аналізуючи результативний аспект навчання, а саме отримані кваліфікації та 

сфери застосування набутих знань та умінь, необхідно зазначити, що після 

завершення магістерської програми в Київському національному університету імені 

Тараса Шевченкастудент отримує кваліфікацію «Математик», «Актуарій» та 

відповідно до Класифікатора професій ДК003:2010 та Галузевого стандарту освіти 

вказаної спеціальності може займати зазначені первинні посади:2121.1 Молодший 

науковий співробітник (математика); 2121.2 Актуарій; 2121.2 Математик; 2310.2 

Асистент; 2310.2 Викладач вищого навчального закладу («Національний 

класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010»). В Канаді студенти 

отримують кваліфікацію бакалавр з актуарної науки чи бакалавр з актуарної 

математики.  

На підставі порівняльно-педагогічного аналізу систем професійної підготовки 

актуаріїв в Канаді та Україні, нам вдалося виокремити ряд спільних і відмінних рис, 

що було систематизовано нами у додатку Х.10. Також, узагальнюючи результати 

здійсненого порівняльно-педагогічного аналізу, у додатку Ц наводимо словник-

тезаурус ключових понять та термінів дослідження.  

Таким чином, порівняльно-педагогічний аналіз, що здійснювався на основі 

цільового, нормативно-правового, організаційного, змістового та результативного 

критеріїв, дав можливість охарактеризувати стан підготовки актуаріїв в Україні, 

визначити прогресивні аспекти та прогалини, а також узагальнити прогресивні ідеї 

канадського досвіду, які можуть бути застосовані у вітчизняній практиці. 

Ційпроблемі присвячено наступний підрозділ. 

 

3.3.Обґрунтування можливостей використання конструктивних ідей 

досвіду Канади з професійної підготовки майбутніх актуаріїв у вітчизняній 

практиці 
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Трансформаційні процеси економічної системи України, що характеризуються 

переходом від державного контролю ключових сфер соціально-економічного буття 

до ринкового механізму, передбачають функціонування принципу вільного 

підприємництва, ринкове ціноутворення, різноманітні форми власності на засоби 

виробництва, наявність конкуренції, а також договірні відносини між суб’єктами 

господарювання. Незважаючи на значні переваги ринкової системи, які полягають у 

гнучкості, її здатності швидко реагувати на потреби ринку та найголовніше – 

сприяють економічній свободі, вона має ряд серйозних недоліків, з-поміж яких –  

наявність ризиків, загрози банкрутства, циклічний характер розвитку, можлива 

рецесія, наявність економічних криз та навіть економічних депресій. Відповідно 

розвинуті країни Європи, США, Канада готують для ринку праці своєрідну 

противагу – фахівців, які, застосовуючи математичні та статистичні методи, здатні 

прорахувати розмір резервів, страхових тарифів, пенсійних відрахувань, що 

забезпечують фінансову стабільність та навіть можливість отримати прибуток в 

період економічних спадів. Виходячи з цього, зрозумілим є те, що підготовка 

кваліфікованих актуаріїв є вимогою часу.  

Здійснений аналіз системи підготовки актуаріїв в Україні показав ряд 

суперечностей між: потребами українського страхового ринку, його нормативно-

правовою базою та кількістю актуаріїв, якими його на сьогодні здатна забезпечити 

вітчизняна освітня система; світовими вимогами до рівня кваліфікації таких 

фахівців та їх недостатнім врахуванням у вітчизняній практиці; недосконалістю 

науково-методичного, змістового та технологічного компоненту освітньої 

підготовки цих фахівців та значною суспільною відповідальністю актуаріїв за якість 

надання своїх послуг; фінансовим становищем українських громадян та значною 

вартістю отримання членства у провідних професійних об’єднаннях; потребою в 

комплексному аналізі зарубіжних ідей професійної підготовки актуаріїв та 

відсутністю його ґрунтовного вивчення, систематизації та впровадження в 

українську теорію та методику професійної освіти.  

Проведене дослідження системи професійної підготовки актуаріїв у 

Канадізасвідчило, що у найзагальніших рисах вітчизняна практика дещо схожа на 
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ситуацію в Канаді. Ці спільні риси можна систематизувати наступним чином: 

відсутність монополії університетів на підготовку фахівців з актуарної справи; 

наявність регулятора надання освітніх послуг, що є чутливим до потреб суспільства 

і ринку та реагує, «підлаштовує» вимоги до знань, умінь, компетентностей актуаріїв 

відповідним чином; відсутність власної системи іспитів, проходження яких 

забезпечувало б визнання міжнародної кваліфікації актуарія, та необхідність 

співпраці з іноземними партнерами; прагнення зміцнити та в певних аспектах 

створити національну систему підготовки цих фахівців. Тому проведений аналіз 

системи підготовки актуаріїв у Канаді видається особливо цінним, оскільки 

використання канадського досвіду для визначення основних напрямів 

удосконалення професійної підготовки актуаріїв в Україні дозволить більш цілісно 

врахувати зазначені вище особливості та слугуватиме взірцем прогресивного 

розвитку в сучасних умовах реформаційних освітніх змін.  

Проаналізовані ідеї, що покладені в основу підготовки актуаріїв у Канаді, 

дозволяють виокремити ряд рис, що позитивно вирізнять канадських досвід 

порівняно з українськими реаліями: 

- наявність професійного об’єднання, що засноване фахівцями-

актуаріями і має повноваження встановлення кваліфікаційних вимог та 

освітніх стандартів, які зорієнтовані на практичну цінність набутих знань й 

умінь та врахування специфіки здійснення професійної діяльності при 

підготовці таких фахівцівбільш системно; 

- дворівневість (наявність двох типів кваліфікацій –асоційоване та 

повне членство, що у найзагальніших рисах можна представити як аналог 

вітчизняної базової та повної вищої освіти в системі підготовки, зокрема 

юристів, економістів, інженерів та ін.) та системний підхід (акредитовані 

університети, КІА, CAS та SOA тісно взаємопов’язані, функціонують для 

забезпечення потреб канадського ринку в кваліфікованих актуаріях);  

- автономність закладів вищої освіти Канади від держави; 

- наявність механізму акредитації університетських програм з 

актуарної науки місцевим професійним об’єднанням, що надається на основі 
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аналізу навчальних програм, професорсько-викладацького складу та 

встановлення вимог до рівня успішності студентів. Такий підхід забезпечує 

цілісність надання якісних освітніх послуг. 

- посилення ролі університетської освіти – високі показники 

успішності з курсів, що є еквівалентами базових професійних іспитів та 

проводяться в акредитованих університетах Канади, розцінюються рядом 

світових професійних об’єднань як аналоги останніх, звільняючи тих, хто 

навчається, від необхідності повторного складання випробувань та сприяють 

популяризації актуарних програм, що, безумовно, надають більш ґрунтовну 

підготовку до складання подальших іспитів та формування належних знань, 

умінь та навичок порівняно з економічними чи технічними програмами; 

- домінуюча частка вибіркових дисциплін в університетських 

навчальних планах, насамперед професійно орієнтованих та вибіркових, що є 

проявом принципу індивідуальної значущості навчання;  

- наявність жорстких нормативів годин, що канадські актуарії 

мають витрачати на постійний професійний розвиток – підвищення 

кваліфікації, що є вимогою професії, адже умови діяльності актуаріїв постійно 

змінюються;  

- наявність Кодексу нормативів етики для слухачів та учасників 

будь-яких форм навчальних занять у рамках освітньої системи КІА, що 

попереджає академічну недоброчесність; 

- можливість отримання статусу дипломованого актуарія з 

підприємницьких ризиків у місцевому професійному об’єднанні; 

- всебічний розвиток особистості актуарія – зосередженість не лише 

на формуванні математичної та статистичної обізнаності, але й на 

комунікативних навичках.З цією метою CAS, SOA та КІА проводять відповідні 

семінари;    

- розвиток англомовної компетенції – однією з двох державних мов 

є англійська, відповідно для більшості осіб вона є рідною, що значно спрощує 
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процес набуття кваліфікації актуарія, адже всі навчальні матеріали, програми 

та власне іспити SOA та CAS представлені англійською мовою; 

- світове визнання статусу повного чи асоційованого члена КІА як 

підтвердження високого рівня кваліфікації. 

Серед недоліків вітчизняної системи підготовки актуаріїв можна виділити 

наступні:  

- незначна кількість університетів, що здійснюють підготовку за 

програмою спеціалізації «Актуарна та фінансова математика»; 

- недостатній рівень іншомовної підготовки студентів, адже остання 

слугує засобом набуття знань та умінь за світовими стандартами; 

- недостатнє співвідношення змісту навчання з практичною 

діяльністю майбутніх актуаріїв;  

- значна перевантаженість освітнього процесу вЗВО непрофільними 

дисциплінами;  

- невизнання світовою актуарною спільнотою українських 

стандартів набуття відповідної кваліфікацій. 

Позитивні тенденції у підготовці українських актуаріїв полягають у 

наступному: 

- наявність достатньо розвиненої нормативно-правої бази, галузевих 

стандартів, що регулюють діяльність та підготовку актуаріїв; 

- наявність асоційованого членства у Міжнародній актуарній 

асоціації; 

- співпраця з Британським інститутом актуаріїв (Київський 

екзаменаційний центр Британського Інституту та Факультету актуаріїв, що 

пропонує можливість скласти іспити за британською системою на базі 

Британської Ради);   

- функціонування Актуарного навчально-інформаційного центру, 

Львів, Україна (2003-2005); 

- процес розбудови національної системи актуарної кваліфікації – 

запровадження свідоцтва Нацкомфінпослуг.  



224 
 

На основі аналізу досвіду Канади можемо визначити наступні ідеї та 

положення, які, на нашу думку, є цінними для подальшого розвитку та модернізації 

української системи професійної підготовки актуаріїв на наступних рівнях.  

На стратегічному рівні:  

1. Обрання курсу на здобуття повного членства Товариства актуаріїв України 

в Міжнародній актуарій асоціації. Останнє повинно стати передумовою 

усвідомлення необхідності приєднання до Міжнародної асоціації CERA та 

впровадження однойменної кваліфікації на теренах нашої держави.   

2. Законодавчо регламентувати діяльність ТАУ, чітко визначити його 

обов’язки та сферу відповідальності. Це сприятиме активізації діяльності останнього 

та створить впливове місцеве професійне об’єднання, що стане позитивним 

фактором зміцнення актуарної професії в Україні. 

3. Розглянути доцільність передачі обов’язків щодо розроблення та 

адміністрування проходження кваліфікаційного мінімуму, видачі кваліфікаційного 

свідоцтва та свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які 

можуть займатися актуарними розрахунками, від Нацкомфінпослуг до Товариства 

актуаріїв України. Це зробить освітню політику в галузі більш гнучкою та відкриє 

шлях до повного членства у світових актуарних організаціях.  

4. Розроблення та впровадження Кодексу професійної етики і Кодексу 

нормативів етики для слухачів та учасників будь-яких форм навчальних занять з 

підготовки актуаріїв відповідно до наявної нормативно-правової бази, що також є 

вимогою отримання повного членства у МАА. 

5. Розроблення та впровадження заходів дисциплінарної відповідальності за 

порушення норм професійної діяльності відповідно до міжнародних стандартів. 

6. Розроблення організаційних, нормативних та навчально-методичних основ 

для створення вітчизняної системи постійного підвищення кваліфікації актуаріїв – 

освіти впродовж життя.  

7. Здійснення постійного оновлення вітчизняних освітніх та кваліфікаційних 

стандартів з огляду на «Керівництво…» МАА та світову практику. 

На організаційному рівні: 
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1. Виокремлення спеціалізації «Актуарна та фінансова математика» в окрему 

спеціальність галузі знань 11 Математика та статистика. 

2. Розробка стандарту вищої освіти для відповідної спеціальності з 

виокремленням обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного 

ступеня, переліку компетентностей випускника, форм атестації тощо.  

3. Запровадження бакалаврських програм за спеціальністю «Актуарна та 

фінансова математика».  

4. Створення та впровадження механізму акредитації актуарних програм у 

ЗВО України, ТАУ чи Нацкомфінпослуг, що спрямовано на узгодження змісту 

навчання актуаріїв зосвітньою програмою МАА, їх уніфікацію. 

5. Запровадження у навчальні плани – більшої кількості дисциплін та у 

програми – тем, збагачених специфічною проблематикою, що забезпечувало б 

підготовку студентів до подальшого складання кваліфікаційного мінімуму. 

6. Уведення критерію академічної успішності як умови отримання свідоцтва 

на право здійснювати та посвідчувати актуарні розрахунки додатково до складання 

кваліфікаційного мінімуму на рівні мінімальної оцінки «добре» –C за шкалою ЄКТС 

з ряду ключових дисциплін.  

7. Зменшення кількості кредитів, передбачених для проходження у рамках 

чинних університетських актуарних програм. Адже вітчизняний показник у 120 

кредитів для магістерської програми – це норма канадського бакалаврату.  

8. Запровадження програм стажування для викладачів та проходження 

практики для студентів закордоном під керівництвом досвідчених іноземних 

фахівців-актуаріїв, що сприятиме отриманню цінного практичного досвіду.  

9. Запровадження моделі дуальної освіти на актуарних програмах 

вітчизняних ЗВО, що передбачатиме варіювання семестрів, відведених на практику, 

та оплачуваній трудовій діяльності у страхових компаніях, пенсійному фонді та у 

сфері ризик-менеджменту, що сприятиме формуванню практичних навичок та 

умінь, тому що покращить кваліфікаційний рівень випускників.   
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10. Виважена державна політика щодо конкурентного рівня заробітних плат та 

їх сумірності для актуаріїв, що працюватимуть у державному секторі економікиі у 

приватних компаніях.  

На змістовому рівні: 

1. Включення в університетські освітні програми більшої кількості 

професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, за зразком навчальних програм 

іспитів рівня повного членства SOA, що передбачають спеціалізацію на певному 

типі страхування. Наприклад, це може бути дисципліна «Недержавні пенсійні 

фонди», у процесі опанування якогозапропоновано вивчати не лише вітчизняні 

особливості їх фінансового наповнення, фінансової звітності, але й досвід 

міжнародної практики, зокрема й канадської. 

2. Удосконалення засобів навчання. На сьогодні наявна недостатність якісних 

підручників і навчальних посібників з актуарної науки та страхування українською 

мовою. Відповідно їх переклад та опублікування потребують і державного 

фінансування. 

3. Посилення іншомовної підготовки студентів, запровадження курсів з 

іноземної мови та професійно орієнтованої англійської мови як обов’язкового чи 

вибіркового компонентів університетської освіти. Адже знання англійської мови є 

засобом набуття та підвищення кваліфікації актуаріїв, адже більшість навчального 

контенту у різних формах (професійні форуми, онлайн-курси, вебінари, семінари, 

тематична групи в соціальних мережах, підручники та посібники) є англомовним. 

Крім того, важливо зазначити, що на сьогодні існує гостра проблема наявності 

стандартизованих українських відповідників англомовної актуарної та страхової 

термінології, що пов’язано з тим фактом, що ринок страхування на теренах України 

є відносно молодим. Відповідно ця галузева спеціалізація може бути перспективним 

напрямом діяльності не лише для вузьких спеціалістів, а й також для вітчизняних 

мовознавців – лексикографів.  

4. Доповнення змісту навчання актуаріїв обов’язковими курсами на базі ТАУ 

чи університетських програм, що розвивають навички міжособистісної комунікації 
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за зразком практичного курсу КІА, модулю з прийняття рішень та комунікативної 

взаємодії, курсу з набуття повного членства SOA. 

Отже, страховий ринок України потребує високопрофесійних актуаріїв, які 

здобули підготовку відповідно до уніфікованих професійних стандартів і норм 

професійної етики, утверджених у міжнародному вимірі. Саме тому виникає 

потреба у ґрунтовному переосмисленні підходів до актуарної діяльності в Україні, 

наданні їй нової якості. Відповідно необхідно будувати в Україні національну 

систему підготовки і сертифікації актуаріїв, що відповідатиме за якісними 

характеристиками міжнародним вимогам. 

Висновки до третього розділу 

Система професійної освіти в України на сьогодні, безумовно, повинна 

розвиватись у напрямі забезпечення потреб економіки та ринку праці у фахівцях. 

Попит на якісну актуарну освіту на сучасному етапі зумовлюється, головним чином, 

достатньо потужною нормативною базою, що регулює специфіку страхування: 

пенсійного, життєвого та майнового. Тому відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

спеціаліста та магістра» № 787 від 27 серпня 2010 р. вітчизняна система вищої 

освіти вперше офіційно почала готувати фахівців за спеціальністю «Актуарна та 

фінансова математика», що за новими нормами, чинними з 2015 р., є спеціалізацією 

галузі знань 11 Математика та статистика спеціальності 11 Математика. Крім того, 

встановлення стандартів освітньої підготовки майбутніх актуаріїв здійснюється у 

тісній співпраці з державними регуляторами ринків фінансових послуг – 

Нацкомфінпослуг та ТАУ. Перший орган розробив Кваліфікаційні вимоги до осіб, 

які можуть займатися актуарними розрахунками, та регулює складання 

кваліфікаційного мінімуму. Аналіз окреслених норм засвідчив, що, з одного боку, 

пріоритетним виступає розбудова національної системи професійної підготовки 

актуаріїв, з іншого боку, наявне та законодавчо визначене врахування важливості 

співпраці з провідними актуарними професійними об’єднаннями (Британським 
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Інститутом та Факультетом актуаріїв та Спілкою актуаріїв чи Спілкою актуаріїв у 

сфері нежиттєвого страхування у США)  у напрямі використання їх екзаменаційних 

систем відповідно до міжнародних норм.  

З’ясовано, що в Україні підготовка актуаріїв здійснюється, як і в Канаді, за 

змішаною моделлю, де освітніми провайдерами виступають університети з 

актуарними магістерськими програмами, ТОВ «Інститут післядипломної освіти та 

бізнесу» і згадані вище професійні об’єднання у США та Великій Британії, а 

регулятором цього процесу є державний колегіальний орган з регулювання ринків 

фінансових послуг та профільне Міністерство.  

Аналіз практики підготовки актуаріїв в Україні дозволив виявити ряд 

нагальних проблем:нерозвиненість освіти за актуарним профілем в Україні; 

недостатня готовність вітчизняної системи вищої освіти забезпечити підготовку 

кваліфікованих актуаріїв, фрагментарний рівень усвідомлення ролі іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців з актуарної справи.  

Кількість ЗВО, де навчають за відповідною спеціалізацією, не є значною – 

таких закладів налічується всього 6. Вивчення змісту навчальних планах дозволило 

з’ясувати, щоу них наявний поділ дисциплін на цикли, що вирізняються 

назвами,проте змістове наповнення відповідно до місця в системі університетської 

підготовки можна чітко розділити на декілька категорій: загальнонаукові 

дисципліни, професійні предмети та практичний компонент. Переважають 

традиційні форми та методи навчання.  

 Компаративістський аналіз канадського та вітчизняного досвіду підготовки 

актуаріїв на університетському рівні для здобуття ОКР «магістр» дозволив виявити 

ряд недоліків останньої: недостатнє узгодження змісту навчання зі специфікою 

здійснення професійної діяльності; слабке науково-методичне забезпечення 

навчальної діяльності студентів; недостатня іншомовна підготовка на актуарних 

програмах; домінування у структурі освітнього процесу нормативних дисциплін, що 

не відповідає принципу індивідуалізації навчально-виховного процесу.  

Узагальнення результатів наукового пошуку уможливило формулювання 

науково-методичних рекомендацій щодо використання прогресивних ідей 
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канадського досвіду для реформування та становлення вітчизняної системи 

професійної підготовки актуаріїв.  

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у наступних 

публікаціях автора: Фурсенко, 2016; Фурсенко, 2017е; Фурсенко, 2017h; 

Фурсенко, 2018d.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

На основі узагальнення результатів наукового пошуку сформульовано такі 

висновки:  

1. Проблема професійної підготовки актуаріїв становить значний інтерес для 

українських та зарубіжних науковців, однак вона не була предметом окремих 

наукових розвідок. Дослідниками здійснено вивчення освітніх систем різних країн, 

виявлено сучасні тенденції їх трансформації в умовах постіндустріального 

суспільства, проаналізовано типи і функції професійних об’єднань у системі вищої 

освіти, ступінь їх співпраці з університетами щодо змісту навчання. Студіювання 

теоретичних праць з проблеми професійної підготовки актуаріїв дозволило 

з’ясувати, що спектр питань щодо підготовки цих фахівців відповідно до 

міжнародних стандартів залишаються відкритими.  

Основоположні поняття, що окреслюють систему професійної підготовки 

актуаріїв у Канаді, зокрема, «освітня система», «професійне об’єднання», 

«актуарій», «дипломований актуарій з підприємницьких ризиків», «змішана модель 

навчання», «формальна модель навчання», «неформальна модель навчання», 

«професіоналізм актуарія», «асоційоване та повне членство у професійному 

об’єднанні», «член-кореспондент професійного об’єднання», «афілійоване 

членство», є багатоаспектними та розкривають її відповідність міжнародним 

стандартам з підготовки цих фахівців.  

З’ясовано, що професійна підготовка актуаріїв у Канаді є цілісною системою, 

що функціонує за змішаною моделлю навчання. Її ефективність забезпечується 

практичною спрямованістю навчання, постійним моніторингом якості надання 

освітніх послуг з боку професійних об’єднань, наявністю чітко визначених 

кваліфікаційних стандартів, норм неперервного професійного розвитку, 

дотриманням принципів професіоналізму та професійної етики, міжнародної 

співпраці. Проблема професійної підготовки актуаріїв потребує системних 

досліджень на основі аналізу світових тенденцій з метою творчого використання 

конструктивних ідей зарубіжної системи підготовки у вітчизняній системі освіти. 
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2. Систематизація законодавчих, нормативно-правових актів, що регулюють 

професійну підготовку актуаріїв в Канаді, уможливило виокремлення двох груп 

нормативно-правових документів (міжнародних та національних). Міжнародні 

документи (Міжнародної асоціації актуаріїв (МАА), Міжнародної асоціації CERA) 

регламентують кваліфікаційні вимоги до актуаріїв та нормативи їхнього 

неперервного професійного розвитку як необхідної умови здійснення професійної 

діяльності актуарієм. У нормативних документах цього рівня визначено 

організаційну, змістову складові освітнього процесу; прийнятність різноманіття 

освітніх форм та методів підготовки актуаріїв та орієнтацію на взаємне визнання 

кваліфікацій, отриманих за різними моделями; відповідність освітнього процесу 

рекомендаціям МАА.  

Національні нормативно-правові акти (Канадський інститут актуаріїв) 

регламентують кваліфікаційні вимоги, стандарти професійної діяльності, кодекс 

професійної етики; навчальні програми з різних професійних випробувань; 

стандарти здійснення постійного професійного самовдосконалення та його 

методичного забезпечення; розвиток співпраці між університетами та професійними 

об’єднаннями у підготовці актуаріїв. 

3. Відбір та структурування змісту професійного навчання актуаріїв в 

університетах Канади здійснюється на основі гармонійного поєднання 

компетентнісного, особистісно-орієнтованого, системно-інтегративного, 

діяльнісного підходів, а його оновлення відбувається з урахуванням пріоритетів 

міжнародних стандартів. Професійна підготовка актуаріїв здійснюється як на 

першому, так і на другому циклах навчання у 8 акредитованих університетах 

Канади, головною особливістю навчання на університетських актуарних програмах 

є варіативність їх проходження. Акредитація навчального закладу є посвідченням 

того, що університетська підготовка еквівалентна рівню базових професійних 

іспитів. Змістовий компонент професійної підготовки актуаріїв в акредитованих 

університетах спрямований на забезпечення підготовки майбутніх актуаріїв до 

подальшого складання професійних іспитів, уможливлює підтвердження 

академічними результатами, дозволяє звільнення від окремих базових професійних 
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іспитів згідно з вимогами КІА, SOA та CAS. Обґрунтовано положення щодо значний 

ступінь уніфікованості змісту навчання.  

Організація освітнього процесу зумовлюється специфікою професійної 

діяльності майбутніх фахівців. Навчання відбувається на основі поєднання 

традиційних та інноваційних форм, методів і засобів навчання, що відображає 

предметну специфіку профілю підготовки й уможливлює організацію освітнього 

процесу на основі принципів науковості, системності, наступності, гнучкості. 

Активне використання професійного програмного забезпечення (Mathematica, 

FreeMat, GNU Octave, MATLAB, S-Plus, R тощо), платформ дистанційного навчання 

(Moodle, система Sakai тощо), онлайн-ресурсів (Tools for Enriching Calculus), 

мобільних додатків (MathMatiz) оптимізує процес оволодіння слухачами 

необхідними компетентностями.  

4. Основним пріоритетом у професійній підготовці актуаріїв у професійних 

об’єднаннях у Канаді є високий рівень профільних знань, дотримання принципів 

професійної етики, оперативності, індивідуалізації навчання, самостійності та 

практичної спрямованості. До особливостей професійної підготовки актуаріїв у 

професійних об’єднаннях CAS, SOA та CIA на організаційному рівні віднесені: 

орієнтація професійної підготовки актуаріїв на міжнародні стандарти; триєдність 

діяльності освітніх провайдерів (Канадський інститут актуаріїв, Спілка актуаріїв та 

Спілка актуаріїв з нежиттєвого страхування); визнання університетських курсів 

еквівалентом складанню аналогічних професійних іспитів базового рівня; 

забезпечення постійного професійного розвитку актуаріїв та здійснення 

моніторингу за дотриманням його норм). На змістовому рівні виявлено такі 

особливості, як: врахування у змісті підготовки наявності двох видів членства у 

професійному об’єднанні, що виступають посвідченням кваліфікації у межах 

професії (повного та асоційованого); диверсифікація змісту навчання на рівні 

повного членства за певними спеціалізаціями (страхування майна та 

відповідальності, фінанси організацій та управління ризиками, фінансова 

математика та інвестування; індивідуальне страхування та ануїтети, пенсійне 

забезпечення, групове та медичне страхування); орієнтація змісту навчання на 
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формування не лише фахової компетентності, а й навичок прийняття рішень та 

комунікативної взаємодії; виховання майбутніх актуаріїв відповідно до норм 

професійної етики.  

До технологічних особливостей віднесено: інтеграція формального і 

неформального навчання; гнучкість та диверсифікація форм професійної підготовки 

(самоосвіта, дистанційне навчання, онлайн-курси); впровадження інтерактивних 

методів навчання (тренінги, моделювання, воркшопи, підготовка проектів, метод 

кейсів); взаємозв’язок професійної підготовки з самоосвітою та саморозвитком; 

комп’ютеризація освітнього процесу.  

5. Вивчення вітчизняних теорій та практики професійної підготовки фахівців з 

актуарної справи дозволило виявити ряд нагальних проблем, що потребують 

вирішення з метою підвищення готовності української системи вищої освіти 

забезпечити підготовку кваліфікованих актуаріїв. Водночас професійна підготовка 

за актуарним профілем в Україні характеризується також і певними позитивними 

рисами: створення розвиненої нормативно-правої бази, галузевих стандартів, що 

регулюють діяльність та підготовку актуаріїв; наявність асоційованого членства у 

Міжнародній асоціації актуаріїв; співпраця з провідними професійними 

об’єднаннями, що відображено у Кваліфікаційних вимогах до українських актуаріїв; 

розбудова національної системи кваліфікації актуаріїв. За таких умов особливо 

цінними для становлення і розвитку вітчизняної системи професійної підготовки 

актуаріїв є авторські науково-методичні рекомендацій щодо використання 

прогресивних ідей канадського досвіду на стратегічному, організаційному ті 

змістовому рівнях, розроблені з урахуванням результатів вивчення досвіду теорії та 

практики підготовки таких фахівців за змішаною моделлю.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї актуальної проблеми. 

До подальших напрямів наукових пошуків вважаємо за доцільне віднести: 

перспективи співпраці Нацкомфінпослуг з міжнародними центрами тестування для 

здобуття українськими актуаріями кваліфікації; вивчення зарубіжного досвіду 

залучення кваліфікованих актуаріїв-практиків до підготовки таких спеціалістів та 

обґрунтування можливостей впровадження зазначеної практики в Україні.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Непрямі страхові посередники 

Додаток А.1 

Функціональні обов’язки актуаріїв 

Таблиця А.1.1 

Визначення поняття «актуарій» 
Джерело Визначення терміну «актуарій» 

Канадський інститут актуаріїв  Актуарії – спеціалісти, озброєні умінням застосовувати 

математику для вирішення фінансових проблем соціально-
економічного буття. 

Спілка актуаріїв (SOA)  Актуарії – спеціалісти, здатні конструювати та доносити 

рішення складних фінансових проблем, здійснювати оцінку та 

управління ризиками на основі ґрунтовного знання математики, 
статистики та управління бізнес-організаціями, на яких наразі є 

значний попит.  

Спілка актуаріїв з нежиттєвого 

страхування (CAS)  

Актуарій у сфері майнового страхування – це професіонал, що 

розуміється на аналітиці, оцінці та управлінні витратами, 
пов’язаними з непередбачуваними подіями здебільшого у сфері 

загального страхування, включаючи страхування майнових 

інтересів від нещасних випадків.  

Міжнародна Асоціація Страхового 

Нагляду (МАСН, IAIS)  

Актуарій – це спеціаліст, котрий володіє стохастичною 

природою страхування та оцінює фінансові наслідки ризиків, 

пов’язаних з активами, задіяними у фінансових операціях.  

Сайт «Інформаційна підтримка 
Вашої кар’єри»  

Актуарії – це спеціалісти, котрі займаються оцінкою 
індивідуальних та корпоративних страхових ризиків, 

здійснюють розрахунки схем, тарифів та сум премій за 

пенсійним страхуванням, а також страхуванням життя, здоров’я 
та майна. 

Масич М. А., кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економіки підприємства 
Південного федерального 

університету  

актуарій – це фахівець, котрий володіє певною кваліфікацією 

для оцінки ризиків та вірогідностей у сфері бізнесу та фінансів, 

пов’язаних з можливими випадковими подіями у галузі плотики, 
економіки. 

О.Б. Окуньов ректор Інституту 
страхового та інвестиційного 

бізнесу, професор, кандидат 

економічних наук 

професія актуарія є міждисциплінарною та знаходиться на межі 
фінансових розрахунків, внутрішнього аудиту, бухгалтерського 

обліку, управління персоналом. Саме тому у процесі роботи 

актуарію доводиться постійно взаємодіяти з колегами з 
вищезазначених дотичних відділів. 

 

Сформовано автором на основі: Canadian Institute of Actuaries (2018); Society of Actuaries 

(2018t);  Casualty Actuarial Society (2010); Інформаційна підтримка Вашої кар’єри (2010); 

Масич, 2005; Окуньов, 2013  
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Додаток А.2 

Функціональні обов’язки непрямих страхових посередників 
Таблиця А.2.1 

Визначення понять «аджастер», «аварійний комісар», «сюрвейер», 

«андеррайтер» 
аджастер (від англ. 

adjuster; claims adjuster; 

loss adjuster – оцінщик) 

фізична або юридична особа, незалежний фахівець з 

урегулювання претензій страхувальника стосовно компенсації 

збитків через настання страхового випадку. В обов’язки 

зазначеного спеціаліста чи організації входить: розслідування 

всіх обставин заявленого випадку для того, щоб підтвердити 

факт існування останнього; перевіркаивказаних обставини на 

предмет відповідності страховому договору; визначення суми 

страхової виплати; підготовка експертного висновку для однієї 

зі сторін договору; прийняття участі в урегулюванні збитків з 

представниками протилежної сторони.  
Аварійний комісар  та 

диспашер(від франц. 

«dispacheur», від лат. 

«dispacciare» – 

звільнити, виправити). 

Сфера професійної діяльності – ринок транспортного та 

автомобільного страхування; у другому випадку – морське  

право. Зазначені спеціалісти або організації діють у 

відповідності з розпорядженням страховиків. У коло 

функціональних обов’язків перших входить: огляд 

застрахованого майна, встановлення причин, розмірів та 

характеру нанесених пошкоджень, а також, за необхідності, 

реалізація пошкодженого майна, пошук вантажу, котрий зник, 

збір інформації про страхові ринки тощо. Результатом роботи 

даних спеціалістів є зіставлення аварійного сертифікату.  
Сюрвейер  (англ. 

surveyor – експерт, 

наглядач 

інспектори-оцінщики майна, що приймається на страхування, 

найчастіше кількості та якості товарів міжнародної торгівлі, 

придатності транспортних засобів для транспортування 

вантажів. Як правило, зазначені інспекції здійснюються, коли 

має місце передача права власності від продавця до покупця. 

Саме на основі його висновків страхова організація приймає 

рішення про укладання договору страхування. 
Андеррайтер (англ. 

Underwriter – гарант) 
особи, котрі отримали навчання у сфері оцінки ризиків, 

визначення ставок страхових премій та форм страхового 

покриття, які можуть бути використані для захисту від 

встановлених ризиків.( Тулинов & Горин, 2000).  Є 

незамінними у випадку страхування відносно складних та 

нечисленних об’єктів та об’єктів, що характеризуються певним 

ступенем унікальності, котрі не підпадають під 

середньостатистичну сукупність (до прикладу, будівельно-

монтажні ризики, страхування життя). 
 

Сформовано автором на основі: «Все о страховании», 2013; Шахов & Ахвледиани, 2011 

 

  



269 
 

 

Таблиця А.2.2. 

Система оцінки ризиків андерайтером при страхуванні 

№ Критерій Можливі 

значення 

Рішення андерайтера 

Умови страхування Тариф 

1.  Наявність 

протиугінних  

систем  

А) Є 

Б) Немає 

А) Стандартні умови  

Б)  

- Обмежити місця 

розташування авто у нічний 

час. 

- Виключити з покриття 

ризик «Крадіжка». 

- Відмовити у 

страхуванні.  

А) Базовий 

В)  

- + 15 % до 

базового тарифу. 

- Відмова у 

страхуванні. 

Джерело: (Деминский, 2006) 

 

Таблиця А.2.3 

Обов’язки актуарія та андерайтера 

Критерій  Актуарій Андерайтер  

Роль у формуванні 

страхових премій 

та виплат 

Розробка тарифів та визначення 

тарифної політики страхової 

компанії 

Додавання понижуючих чи 

підвищуючих коефіцієнтів до 

базового тарифу 

 

Джерельна база Статистичні дані та середні 

математичні величини  

Об’єкт страхування та 

страхувальник  

Оцінка ризиків  З точки зору типових, масових 

показників, що може мати своїм 

результатом антиселекцію – 

селекцію проти інтересів 

страховика 

З точки зору Індивідуальних, 

суб’єктивних параметрів – факторів 

тарифікації, що призводить до 

правильної класифікації  ризиків  

Укладання 

договору 

страхування  

-  Формування умов договору,  

зазвичай шляхом коригування сум 

страхових виплат, внесення 

додаткових обмежень та 

коефіцієнтів 

 

Прийняття рішення про  відхилення 

заяви 

Джерело: Розроблено автором  
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Рис. А.2.1 Алгоритм укладання договору страхування 

Джерело: Розроблено автором 

Актуарій

(розробка тарифної сітки)

Андерайтер

(проінформованість про специфічні 
фактори, що підвищують вірогідність 
настання страхової події)

Укладання страхового договору

(з визначеними андерайтером умовами 
страхування на основі розроблених 
актуарієм тарифів)
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Таблиця А.2.4 

Пенсійна система України і Канади* 

Рівень 

пенсійного 

забезпечення 

Україна  Канада 

1. Солідарна 

система(дефіцитна):  

40% відрахувань (22% – 

від   роботодавців + 18 – 

від працівників) 

Програма пенсії за віком 

(нестрахова)  + Канадський 

пенсійний план (частково 

фондований): 

9,9 % відрахувань (по 4, 95 % для 

працедавців і робітників) 

2.  Накопичувальна 

система(не впроваджена): 

передбачаються 

відрахування 

роботодавців у розмірі від 

2 до 7 % 

Зареєстровані пенсійні плани : 

 плани з фіксованими 

внесками (відсоткова ставка 

відрахувань з боку 

роботодавця, залежність від 

рівня зарплат та трудового 

стажу)  

 плани з фіксованими 

виплатами (до 18 % 

сукупних відрахувань 

працівника і працедавця від 

заробітної плати першого) 

3.  Недержавне пенсійне 

забезпечення – НПФ 

(обмеження по розміру 

вкладень відсутні)  

 

Зареєстровані накопичувальні 

пенсійні плани (сума, менша з 

наступного: 18 % від річної 

зарплати працівника, або 

максимально можлива сума 

відрахувань, що у 2016 році 

становить $25,370)  

Неоподатковані пенсійні рахунки 

 * Джерело : узагальнено автором 

 

  



272 
 

 

Додаток А.3 

Функціональні обов’язки актуарія недержавного пенсійного фонду 

- моніторинг і контроль поточних зобов'язань пенсійного фонду; 

- різноманітні обчислення, пов'язані з нарахуванням недержавних пенсій; 

- розрахунки поточної вартості зобов'язань Фонду для звітності; 

- розрахунки прибутковості і ризиків інвестицій; 

- прогнозування в середньостроковому періоді розмірів пенсійних виплат; 

- обґрунтування проектних пенсійних програм Фонду; 

- економіко-математичне моделювання діяльності Фонду в 

середньостроковому і довгостроковому періодах; 

- діяльність в області автоматизації діловодства  

Джерело: «Актуарий пенсионного фонда», 2017 
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Додаток А.4 

Функціональні обов’язки актуаріїв у змагальних судових процесах 

- Визначення капіталізованої вартості матеріальних збитків, що є результатом 

таких подій як нанесення фізичної шкоди, смерті чи безпідставного 

звільнення; 

- Визначення капіталізованої вартості пенсій у слуханнях, присвячених 

розірванню шлюбів; 

- Надання експертних висновків, що надаються у судових розправах, 

виходячи з обов’язків, виконаних актуаріями по відношенню до пенсійних 

планів та страхового бізнесу; 

- Експертна оцінка у судових процесах, пов’язаних з дійсними відсотковими 

ставками за позиками (перші, згідно канадського законодавства, не можуть 

перевищувати 60 %). У питаннях оцінки таких фінансових операцій 

вимагається надання свідоцтва засвідченого повним членом Канадського 

Інституту Актуаріїв КІА (Canadian Institute of Actuaries) у якості доказу 

розміру фактичних річних відсоткових ставок.  

- Робота у якості радника (наприклад, радника судді); 

- Визначення реальних відсоткових ставок призначених стягнень; 

- Робота у якості експерта у випадку, якщо змагальний процес стосується 

роботи іншого актуарія, її якість ставиться під сумнів та має місце факт 

професійної халатності  

 

Джерело: Canadian Institute of Actuaries, 2013b  
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Додаток А. 5 

 

Рис. А.5.1 Сфери зайнятості актуаріїв у Канаді 

Джерело: Розроблено автором на основі Canadian Institute of Actuaries, 2015a 
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Додаток Б 

Загальнодержавне та провінційне регулювання університетської підготовки в Канаді на законодавчому рівні 

Таблиця Б. 1 

Основні законодавчі акти, що регулюють функціонування акредитованих університетів з актуарними 

програмами на провінційному та загальнодержавному рівні 
Законодавчий акт Деякі аспекти змісту документу 

Національна рамка кваліфікацій (2007) (Canadian Degree 

Qualifications Framework) 

Національна рамка кваліфікацій присвячена стандартам кваліфікаційних 

рівнів бакалавра, магістра та доктора філософії. Документ розділено на 

дві секції. Перша, як у випадку з місцевим аналогом у провінції Онтаріо, 

містить загальну інформацію про ту чи іншу кваліфікацію (особливості 

організації програми та очікуваний результат навчання, підготовка до 

працевлаштування та подальшого навчання, вимоги до прийому на 

навчання). Друга складова – це власне вимоги для кожного з трьох 

кваліфікаційних рівнів (глибина та широта знань, знання методології 

здійснення наукових досліджень, навички застосування набутих знань на 

практиці та комунікативні навички, професійні обов’язки та 

усвідомлення факту їх обмеженості).  

 

Провінція Законодавчий акт та кількість розділів  Деякі важливі аспекти змісту документу 

Альберта «Акт, що регулює отримання вищої освіти» (2003) 

(Post-Secondary Learning Act) 

 

 5розділів:  

 Університети, коледжі та технічні інститути. 

 Центр мистецтва та творчості Банф (the banff 

centre). 

 Вищі та середньо спеціальні навчальні 

заклади. 

 Перехідні положення поправки до поправок, 

положення, що втратили чинність та вступають у 

силу. 

Перший розділ Акту регламентує заснування державних університетів, 

визнає їх мандат та обмежує використання терміну «університет», надає 

право присуджувати ступені за освітніми програмами, схваленими 

провінційним Міністерством. Згідно з Актом, у повноваження кожного 

університету також входить функція самоуправління, основними 

органами при цьому виступають Рада управлінців (a board of governors), 

що призначається профільним міністром, Сенат, а також Рада 

факультетів (general faculties council). Остання підпорядковується Раді 

управлінців. Вказані органи регулюють навчальний процес, включаючи 

визначення усіх навчальних курсів, встановлення умов прийому, 

академічне планування та співпраця з іншими установами та ряд інших 

організаційних питань. 

 Рамкова концепція функцій та мандатів для 

державних освітніх установ (2007) (Roles and 

Відповідно до Рамкової концепції (2007), прийнятої як наслідок 

врахування рекомендацій звіту робочого комітету «Освіта у Альберті» 
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Mandates Policy Framework for Alberta’s publicly 

funded Advanced Education system). 

 

5 розділів: 

 Вступ. 

 Рамкова концепція функцій та мандатів. 

 Структура системи. 

 Пріоритетні напрямки розвитку. 

 Додатки. 

(2006) (A Learning Alberta), розроблених на основі діалогу зі студентами, 

представниками громади провінції та освітніх установ, державні освітні 

установи розподіляються на шість категорій у відповідності до 

особливостей здійснення навчальної та дослідної діяльності, 

фінансування: широкопрофільні навчально-наукові  установи 

(Comprehensive Academic and Research Institutions) – сюди належить і 

університет Калгарі; незалежні навчальні установи (Independent Academic 

Institutions) – приватні університети що мають державне фінансування 

окремих програм підготовки; освітні установи на рівні бакалаврату та 

прикладної підготовки (Baccalaureate and Applied Studies Institutions); 

політехнічні інститути (Polytechnical Institutions), широкопрофільні 

громадські установи (Comprehensive Community Institutions); 

спеціалізовані культурно-мистецькі заклади (Specialized Arts and Culture 

Institutions). Останні три типи установ є коледжами або технічними 

інститутами 

 «Навчальний комплекс Альберти» (2002) (Campus 

Alberta). 

 

5 розділів: 

 Навчальний комплекс та неперервне 

навчання. 

 Візія документу. 

 Принципи документу. 

 Цілі документу. 

 Висновки. 

 Додатки . 

 

Основними принципами здійснення освітньої підготовки є: 

студентоцентризм; взаємодія усіх учасників навчально-виховного 

процесу та соціальне партнерство; рівний доступ до можливості 

отримати фахову підготовку усіх верств населення – принцип рівних 

можливостей; залучення інновацій у навчальний процес; потребнісно-

мотиваційний принцип. Документ в цілому націлений забезпечення 

гнучкості освітніх послуг та відповідності потребам тих, хто навчається.  

 

Онтаріо «Акт з вибору та удосконалення вищої освіти» 

(2000) (Post-secondary Education Choice and 

Excellence Act) 

 

9 розділів: 

 Основні поняття та застосування 

законодавчого акту. 

Акт надає право  організаціям оголошувати набір на і 

пропонувати програми або окремі заняття, що мають своїм наслідком 

отримання певного освітньо-кваліфікаційного рівня; право університетів 

здійснювати освітню діяльність та використовувати термін "університет" 

(визнається лише у випадку наявності дозволу профільного Міністра,або 

у відповідності до акту Законодавчих зборів Онтаріо). Акт визначає 

обов’язки Ради з питань оцінки якості вищої освіти , робота якої носить 
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 Право присуджувати освітньо-кваліфікаційні 

рівні. 

 Рада з оцінки якості надання освітніх послуг. 

 Інспекції та урядові розпорядження. 

 Адміністративні стягнення 

 Судові розпорядження та постанови. 

 Правопорушення. 

 Способи передачі документації. 

 Особливості здійснення регулювання. 

дорадчий характер та полягає у надані профільному Міністру 

рекомендацій з питань звернення за отриманням дозволу на діяльність 

тощо. У Онтаріо діє 19 державних  (Сюди входять університет Вотеолоу, 

Торонто та Західного Онтаріо) та 17 приватних  університетів, які мають 

право пропонувати  освітньо-кваліфікаційні рівні  згідно з відповідних 

актів Законодавчих зборів та 37 освітніх установ, яким надано дозвіл 

Міністра на відкриття та функціонування окремих освітніх програм.  

 Кваліфікаційна рамка Онтаріо (2009) 

(Ontario Qualifications Framework) 

 

13 пунктів:  

 Сертифікат 1 

 Сертифікат 2  

 Сертифікат проходження виробничої 

практики (Certificate of Apprenticeship) 

 Сертифікат наявності кваліфікації  (Certificate 

of Qualification) 

 сертифікат 3 

 диплом 1 

 диплом 2 

 диплом про середню спеціальну освіту 

(Advanced Diploma) 

 Сертифікат післядипломної освіти  

 (Post-Diploma Certificate) 

 Кваліфікаційний рівень бакалавра 

 Кваліфікаційний рівень бакалавра з 

поглибленої програмою навчання 

 Кваліфікаційний рівень магістра 

 Кваліфікаційний рівень доктора 

Документ являє собою перелік з 13 можливих освітніх кваліфікацій: 

сертифікати (до прикладу, на підтвердження проходження виробничої 

практики – Certificate of Apprenticeship, наявності кваліфікації – 

Certificate of Qualification), дипломи (наприклад, про середню спеціальну 

освіту - Advanced Diploma) та програми навчання на отримання ступеню 

бакалавра, магістра чи доктора; перелік основних критерій, яким має 

відповідати освітня програма того чи іншого рівня. Остання складова є 

двокомпонентною та містить загальний опис кваліфікації (особливості 

організації програми та очікуваний результат навчання; підготовка до 

навчання та працевлаштування; тривалість; умови прийому; освітні 

провайдери та кваліфікація, яку присвоюють) та кваліфікаційні стандарти 

(глибина та широта знань, володіння поняттєво-категоріальним апаратом 

та методологією у галузі, прийомами здійснення наукових досліджень; 

очікуваний рівень сформованості комунікативних навичок та навичок 

застосування набутих знань та умінь на практиці, професійні обов’язки та 

усвідомлення факту обмеженості своїх функціональних обов’язків). 

Британська 

Колумбія 

Університетський акт (1996 )  

University Act 

Згідно Акту, 4 заклади мають право вживати назву «університет»: 

університет Британської Колумбії, університет Вікторії, університет імені 
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13 розділів:  

 Основні поняття, 

 Повноваження надавати освітньо-

кваліфікаційні рівні 

 Структура університету, 

 Рада університету, 

 Почесний ректор, 

 Рада управлінців, 

 Сенат, 

 Факультети, 

 Призначення, вибори та процедура 

голосування, 

 Права та обов’язки університетів, 

 Ректор,  

 Загальні положення та регулювання. 

Саймона Фрезера та університет Північної Британської Колумбії. Кожен 

заклад складається з ректорату, Ради університету (присудження 

освітньо-кваліфікаційні рівні, вручення дипломів та сертифікатів, 

виконання розпоряджень Сенату),  Ради управлінців  (матеріально-

технічна та фінансова складова діяльності університету), Сенату 

(організація та адміністрування навчального процесу) та факультетів 

(взаємодія зі студентством,  організація викладання дисциплін). Акт 

також визначає право університетів на створення структурних 

підрозділів, здійснення підготовки за всіма галузями знань,створення 

умов для організації дослідницької роботи , запровадження заохочень для 

здійснення досліджень, забезпечення неперервного навчання.  

 

Манітоба «Акт з регулювання вищої освіти» (2006) (Advanced 

Education Administration Act) 

 

6 розділів:  

 Ключові поняття, роль профільного Міністра. 

 Гендерна рівність. 

 Політика інформаційної відкритості 

навчальних закладів. 

 фінансування та підзвітність вищих 

навчальних закладів. 

 Загальні положення. 

 

Згідно з Актом, статус університету мають наступні установи: 

Університет Манітоби (включно з університетським коледжем), 

Університет Вінніпегу, Університет Брендону, північній 

університетський коледж, університет Сен-Боніфасу та установи, 

створені у відповідності до Федерального акту про створення 

Менонітського коледжу. Вказаний документ закріплює відповідальність 

профільного міністерства за розвиток та координацію системи вищої 

освіти та водночас забороняє втручання у базові права університетів – 

встановлення правил прийому, академічної політики та стандартів 

програм, підбір науково-педагогічних кадрів. 

 

 «Акт, що регулює надання освітньо-кваліфікаційних 

рівнів»(2006) 

 (The Degree Granting Act) 

 

9 розділів: 

Подібно до інших документів, Акт встановлює законодавче підґрунтя для 

діяльності університетів та оцінки якості надання освітніх послуг.   
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 Ключові поняття. 

 Право надавати освітньо-кваліфікаційні рівні. 

 Використання терміну «університет». 

 Відповідальність за порушення акту. 

  Судовий розгляд порушення акту. 

 Умови винесення судового рішення. 

 Поширення акту. 

 Використання університетського гербу. 

 Посилення на акт. 

 Набрання чинності.  

 

 «Акт  Університету Манітоби» (2015)  

(The University of Manitoba Act) 

 

9 розділів 

 Вступні положення. 

 Рада управлінців та її повноваження. 

 Сенат. 

 Університет та громадська рада. 

 Рада університету, Виборчий Комітет. 

 Почесний та фактичний Ректор. 

 Структурні підрозділи університету. 

 Загальні положення. 

Документ визначає права університету(на визначення власної структури, 

пропонування навчальних курсів з усіх галузей знань та здійснення 

контролю за відповідною діяльністю; видачу документів про освіту; 

здійснення науково-дослідної діяльність тощо. Розділ, присвячений Раді 

управлінців університету, визначає останню як управлінський орган, 

котрий складається з 23 членів та здійснює кадрову політику; приводить 

у дію дисциплінарні стягнення по відношенню до студентів та здійснює 

іншу адміністративно-організаційну роботу. Сенат визначається як 

головний орган у структурі університету, відповідальний за академічну 

політику установи, який очолює Президент. Функції громадської ради 

полягают у забезпеченні зворотнього зв’язку між університетом та 

громадськістю;Рада університету складається з наступних членів: 

ректору, президенту, членів Сенату та ради управлінців, випускників 

університету. Засідання Ради університету присвячені присвоєнню 

кваліфікаційних ступенів,дипломів та кваліфікаційних свідоцтв. 

Виборчий Комітет складається з членів Ради управлінців та Сенатів, його 

діяльність безпосередньо пов’язана з виборами ректора університету. 

Почесний ректор є номінальною головою навчального закладу, основні 

обов’язки – підтвердження освітньо-кваліфікаційних рівнів, що 

функціонують в університеті. Ректор університету фактично є 

замісником першої згаданої посади. 

Саскачеван «Акт визнання права на освітні програми та  Основні аспекти, які регулюються вказаним документом, загалом 
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присвоєння  освітньо-кваліфікаційних ступенів» 

(2012)  

(An Act respecting the Authority to Provide Degree 

Programs and to Grant Post-secondary Degrees and 

making consequential amendments to other Acts) 

9 розділів:  

 Вступні положення. 

 Право на освітні програми та присвоєння 

освітньо-кваліфікаційних ступенів. 

 Діяльність профільного міністра. 

 забезпечення якості надання освітніх послуг. 

 Надання міністерського дозволу. 

 Порушення норм та правові наслідки. 

 Регулювання. 

 Поправки та положення, що вступають у дію. 

відповідають законодавчим актам інших провінцій. 

Акт не поширюється на Реджайський університет та Університет 

Саскачевану.  

 An Act respecting the University of Regina (1974) 

20 розділів: 

 Вступні положення та ключові поняття. 

 Рада університету. 

 Ректор. 

 Сенат. 

 Вибори ректора та членів Сенату. 

 Рада управлінців. 

 Фінансові забовязання Ради. 

 Право займу. 

 Виконання документів. 

 Рада. 

 Президент . 

 Декан Факультету. 

 Завідувач кафедри. 

 Секретар. 

 Викладання в університеті. 

 Зарахування студентів. 

Документ визначає академічні та майнові права університету 

(встановлення стандартів та здійснення політики в області науки, 

визначення умов вступу та закінчення університету  та кадрова політика). 

Університет має наступні підрозділи: Рада університету, Ректорат 

(відповідальний за присудження освітніх ступенів, здійснює головування  

на засіданнях Ради та Сенату), Сенат (з-поміж іншого, визначення 

заходів дисциплінарної відповідальності студентів, а також призначення 

екзаменаторів та розробка необхідних правил здійснення інспекцій для 

професійних об’єднань, діяльність з вирішення питань академічної 

діяльності), Рада управлінців (матеріально-технічна та фінансова 

діяльність), Ревізор, Рада (проведення екзаменів та здійснення оцінки 

результатів, розгляд студентських апеляцій, підготовка звітів для Сенату, 

участь у проведення інспекцій для професійних об’єднань), Президент 

університету (здійснення загального нагляду за академічною діяльністю 

університету та питань фінансового характеру, звітування Сенату), декан 

факультету (контроль роботи факультету та якості викладання 

студентам), завідувач кафедри (розподіл обов’язків між викладачами), 

Секретар (ведення діловодства)  
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 Забезпечення підтримки технічного стану 

університету. 

 Паркування транспортних засобів. 

 Загальні положення. 

 Правова чинність рішень Сенату. 

  

 

 

Квебек  «Акт, що визнає функціонування освітніх установ 

на університетському рівні» (2009) (Act respecting 

educational institutions at the university level) 

6 розділів  

 Навчальні установи університетського рівня. 

 Право присудження освітньо-

кваліфікаційних рівнів. 

 Використання терміну «університет». 

 Фінансова звітність. 

 Відповідальність за дотримання Акту. 

 

Документ визначає перелік освітніх установ, що є університетами – 

університет Лавалю, університет МакГілл, університет Бішопс,  

політехнічний університет Монреалю, Вища школа комерційних студій у 

Монреалі, Шербрукський університет, університет Монреалю, 

університет Конкордія, Квебецький університет. Лише ці навчальні 

заклади та ряд установ, уповноважених відповідним Парламентським 

актом, мають право на присудження освітньо-кваліфікаційних рівнів та 

виступати провайдером університетської освіти; Акт регламентує 

особливості подання фінансової звітності навчальними установами.  

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу законодавчої бази  
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Додаток В 

 

Основні положення базової навчальної програми 

 Міжнародної Актуарної Асоціації 

 

Програмою, першою серед їх переліку дисциплін є фінансова математика, 

успішне проходження курсу якої передбачає оволодіння майбутніми фахівцями-

актуаріями основними прийомами галузі та їх практичними застосуванням. У 

рамках дисципліни передбачається вивчення наступних розділів (детерміністична 

теорія відсоткових ставок, узагальнені моделі руху грошових потоків, вступ до 

аналізу умовних заборгованостей, моделі термінової структури, оцінка 

безвідносно до коефіцієнту ризику, включаючи ціноутворення похідних 

фінансових інструментів та дефлятори, стохастичне числення у фінансах, 

стохастична теорія відсотків, динамічне управління цінними паперами, основи 

економетрики у страхуванні та інших фінансових зобов’язаннях).   

Також передбачається вивчення основ теорії ймовірностей та 

математичної статистики, що має на меті проходження таких розділів як 

основні поняття теорії ймовірностей, стохастичні величини та їх характеристики, 

методи та властивості оцінки, кореляційний та регресивний аналізи, перевірка 

статистичної гіпотези та інтервал довіри, аналіз статистичних даних.  

Важливим компонентом освітньої підготовки виступає також вивчення 

економіки, що передбачає оволодіння основами мікро- і макроекономіки та 

фінансової економіки (у рамках останньої – теорією очікуваної корисності, 

гіпотезою ефективного ринку, моделлю дохідності фінансових активів та 

моделями визначення вартості активів, теорією поведінкових фінансів: теорія 

перспектив, евристичними методами оцінки інвестиційних проектів ) тощо.  

Також необхідне знання бухгалтерського обліку для того, щоб розумітись 

на бухгалтерських рахунках та фінансовій звітності компаній. Комплекс 

дисциплін, передбачений для вивчення, передбачає проходження курсу наступних 

аспектів: основні принципи ведення обліку, стандарти бухгалтерського обліку, 

типи суб’єктів господарської діяльності, основна структура рахунків компанії, 

аналіз та обмеження бухгалтерських рахунків.  

Освоєнню підлягає також курс математичного моделювання, у рамках кого 

майбутні актуарії повинні оволодіти його принципами та практичним 

застосуванням, вивчаючи схеми моделювання, процес відбору, калібрування та 

валідацію економічної моделі, побудову можливих сценаріїв, аналіз чутливості, 

формулювання обмежень, комп’ютерне математичне моделювання, документацію 

та аудиторський облік.   
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Передбачено вивчення статистичних методів з метою розуміння ризику як 

важливої складової роботи актуарія. У межах дисципліни передбачено вивчення 

статистичних моделей (регресії та динамічних рядів), моделей виживання та 

моделей з багатьма станами, моделей ризику (індивідуальні та групові), 

параметричного та непараметричного аналізу інформації, принципів та технологій 

сортування, розподілу чисельності, часу доживання, теорії правдоподібності, 

теорії ризику, основних поняття стохастичних процесів, методів моделювання.  

Також здійснюється вивчення актуарної математики, що покликано 

озброїти майбутніх фахівців уміннями застосовувати математичні розрахунки 

умовних платежів до вирішення типових завдань, що виникають в актуарій 

практиці. Теми, що повинні вивчатись, включають вивчення природи подій, що 

мають випадковий характер, типові вирішення таких ситуацій (зобов’язання), що 

пропонуються страхуванням, соціальним страхуванням та іншими фінансовими 

інститутами чи ризик менеджментом (до прикладу, продукти, схеми, контракти 

чи фінансові операції), які забезпечуватимуть виплати у майбутньому в 

залежності від параметрів ризику та цілей сторін та у відповідності з поняттями 

уникнення ризику, передачею ризиків та їх збереженням, розміром та формою 

грошових мас, що підлягають виплаті, усіма можливими гарантіями та 

варіантами, що можуть бути надані, методом фінансування необхідних виплат, 

вибором активів для забезпечення платежів та виплат, всіх можливих видатків, а 

також враховуючи вимоги до достатності капіталу. 

Велику увагу слід також приділяти актуарним методам оцінки вартостей 

зобов’язань: оцінка договору страхування, методи фінансування інших продуктів 

та планів, фінансова ефективність рішень ризик менеджменту. Не менш важливим 

є вивчення актуарних методів відстеження результатів та забезпечення фінансової 

стабільності, а саме формування резервів, ведення фінансової звітності, 

перестрахування, аналіз рентабельності та фінансового стану.  

Мета вивчення інвестиційного аналізу та аналізу активів полягає у 

надбанні навичок застосовування актуарних принципів для аналізу та оцінки 

капіталовкладень, вибору об’єктів інвестування та управління інвестиціями, а 

також навичок налагодження контактів з іншими спеціалістами. Теми, що 

вивчаються, включають: цілі інвесторів-фізичних/юридичних осіб, об’єкти 

інвестування(облігації, акції, нерухомість, вторинні цінні папери), оцінка 

капіталовкладень, вибір портфелю активів (комплексна оцінка відносної 

вартості), оцінка якості інвестиційних рішень, управління інвестиційним 

портфелем, управління інвестиціями у відповідності до забов язань, 

використовуючи прийоми заходи з покриття ринкового ризику, управління 

співвідношенням активів та зобов’язань та інвестиції з урахуванням зобов’язань.  
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Оволодіння прийомами актуарного ризик менеджменту має на меті 

формування здатності застосовувати принципи актуарного планування та 

контролю, що необхідно для визначення та кількісної оцінки ризиків та їх 

управління, виходячи з реальних фінансових підстав. У рамках курсу 

передбачається вивчення наступних тем: умови функціонування підприємства, 

оцінка ризиків, їх типи та міра, розробка товарів та послуг, встановлення вартості 

товарів та послуг та припущення, що лежать в його основі, формування резерву 

для зобов’язань та їх оцінка, управління ризиками та зменшення величини 

прийнятих ризиків, зокрема перестрахування, управління співвідношенням 

активів та зобов’язань, відслідковування поточних загроз та розміру прийнятих 

зобов’язань, платоспроможність та рентабельність підприємства і управління 

капіталом, принципи регулювання фінансових інститутів.  

Мета вивчення курсу з професіоналізму полягає у розвитку усвідомлення 

значення цього поняття, його важливості для роботи актуарія та проблем, що 

можуть виникати у процесі здійснення професійної діяльності. Передбачається 

вивчення наступних тем: особливості та професійні стандарти, включаючи 

потребу у спеціалізованих навичках та освіті, постійному навчанні та 

саморозвитку, високий рівень якості надання консультацій, дотримання принципу 

об’єктивності, цілісності та підзвітності; кодекс професійної етики, особливості 

регулювання; стандарти здійснення актуарної діяльності, встановлені 

професійними об’єднаннями та іншими стейкхолдерами (акціонерами), розгляд 

особливостей діяльності актуаріїв на міжнародному рівні, регулятивна роль 

актуаріїв та професійна роль актуарія (аналіз та вирішення проблем етичного 

характеру, визначення та управління конфліктами, вплив зловживання та тиску на 

професійну діяльність, особливості надання консультацій та державні інтереси).  

 

Джерело: Систематизовано автором на основі  International Actuarial 

Association, 1998b 
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Додаток Д  
Канадський інститут актуаріїв 

Додаток Д.1 

Ключові відомості про Канадський інститут актуарїв 

 

Таблиця Д.1.1 
Реєстраційний номер установи/Corporation 

Number 
034751-5 

Обліковий номер /Business Number (BN) 
106861503RC0001  

Корпоративна назва/Corporate Name 
КАНАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ АКТУАРІЇВ/ 

CANADIAN INSTITUTE OF ACTUARIES  

INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES  

Правовий статус/Status 
Active / Діючий 

Правове регулювання/Governing Legislation 
Спеціальний парламентський акт про 
створення Канадського інститут актуаріїв / 

Special Act of Parliament - 1965-03-18  

Юридична адреса/Registered Office Address 

1740-360 Альберт Стріт 
Оттава ON K1R 7X7 

Канада / 

1740-360 ALBERT STREET 
OTTAWA ON K1R 7X7 

Canada

 
1847 Заснування Хью Бейкером (Hugh Baker) Канадської компанії з життєвого 

страхування у Хемільтоні, Онтаріо, що вважається початком функціонування 

професія актуарія у Канаді з позиції обов’язків, властивих професії на даний час.  

1875 Створення Федерального Департаменту Страхування та початок набору актуаріїв у 

його штат.  

1889 Створення у Нью-Йорку  першого професійного об’єднання актуаріїв на території 

Північної Америки  - Актуарної Спілки Америки (Actuarial Society of America), серед 

38 членів якої налічувалось 4 канадці.  

1907 Створення першої організації актуаріїв у Канаді – Актуарного клубу (the Actuaries 

Club), що налічував 24 члени, котрі жили і працювали у Торонто.  

8 жовтня 

1946 

Створення Канадської Асоціації актуаріїв (Canadian Association of Actuaries), куди 

входили всі члени Актуарного клубів Торонто, Вінніпегу (Манітоба) та група 

Актуаріїв Монреалю. Асоціація стала основою Канадського інституту актуаріїв та 

наслідком прагнення створити професійне об’єднання загальнодержавного масштабу.  

18 березня 

1965 

Прийняття Спеціального акту Парламенту (Special Act of Parliament), за яким 

відбулося створення Канадського інституту актуаріїв (Canadian Institute of Actuaries).  

1977 Ухвала рішення про дві робочі мови інституту – англійську та французьку. 

Вимагається переклад документації двома мовами та наявність синхронного 

перекладу на загальних зборах.  

1980-ті 

роки  

Визнання статусу повного члена Канадського інституту актуаріїв (FCIA) на рівні 

законодавства, що забезпечує регулювання пенсійної сфери та страхування життя і 

здоров’я – законодавчо обумовлене зобов’язання актуарної оцінки фінансової 

документації та звітності. 

1991 Нова редакція Акту з регулювання діяльності страховиків (Insurance Companies Act) 

на рівні федерального законодавства закріпила посаду та термін «відповідальний 

актуарій» (Appointed Actuary) для всіх страхових компаній.  

1992 Визнання статусу повного члена Канадського інституту актуаріїв (FCIA) на рівні 

законодавства для майнового та життєвого страхування.  

Джерело: Canadian Institute of Actuaries, 2017a  
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Додаток Д.2 

Законодавчі акти, де термін «актуарії» використовується у значенні «повний 

член Канадського інституту актуаріїв» 

 

 Кримінальний кодекс Канади / The Criminal Code of Canada;  

 Акт «Про податок на прибуток»/The Income Tax Act; 

 Акт «Про Пенсійний план Квебеку» /The Act respecting the Québec Pension 

Plan;  

 Акт «Про регулювання норм пенсійних виплат відповідно до Акту Канади 

«Про стандарти пенсійних виплат»»/ The Pension Benefits Standards 

Regulations pursuant to the Canadian Pension Benefits Standards Act;  

 Акт «Про регулювання пенсійних виплат відповідно до законодавчих актів 

провінцій Британської Колумбії, Альберти, Саскачевану, Манітоби, 

Онтаріо, Нової Шотландії, Нью-Брансвіка, Ньюфаундленда»/ The Pension 

Benefits Regulations pursuant to the Pension Benefits Acts of the Provinces of 

British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nova Scotia, New 

Brunswick, Newfoundland;  

 Акт Британської Колумбії «Про регулювання  міжнародної фінансової 

діяльності» / The British Columbia International Financial Business Act;  

 Акт Онтаріо «Про пенсійне страхування педагогічних кадрів» та страхове 

законодавство / The Ontario Teachers Superannuation Act and insurance 

legislation;  

  Законодавчі акти Квебеку у сфері страхування від нещасних випадків на 

виробництві та страхове законодавство /The Québec worker's compensation 

legislation and insurance legislation;  

 Акт Квебеку «Про додаткові пенсійні плани»/ The Québec Supplemental 

Pension Plans Act;  

 Закон «Про страхові компанії»/The Insurance Companies Act.  

Джерело: Canadian Institute of Actuaries, 2011
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Додаток Е 

Механізм забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні вищої освіти у Канаді 

Додаток Е.1 

 
Рис. Е.1.1 Система забезпечення якості вищої освіти Канади 

Джерело: сформовано автором на основі Universities Canada, 2017
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Додаток Е.2 

   Таблиця Е. 2.1 

Провінційна система моніторингу якості вищої освіти 

 Апарат, що регулює діяльність університетів: 

Провінція  Профільне 

міністерство 

Урядовий нормативний 

документ 

Зовнішній моніторинг 

якості підготовки у 

ВНЗ 

Альберта  Міністерство 

інновацій та середньої 

спеціальної освіти 

(Ministry of Innovation 

and Advanced 

Education) 

Нормативна база функцій 

та повноважень (Roles 

and Mandates Policy 

Framework), 2007 

Рада з питань 

забезпечення якості 

університетської освіти 

в Альберті 

Campus Alberta Quality 

Counci 

Британська 

Колумбія 

Міністерство 

середньої спеціальної 

освіти (Ministry of 

Advanced Education) 

Університетський акт 

(University Act), 1996 

Рада з питань оцінки 

якості отримання 

освітньо-

кваліфікаційних 

ступенів  

(Degree Quality 

Assessment Board) 

Манітоба Міністерство 

професійної освіти 

(Ministry of Advanced 

Education) 

Акт, що регулює 

присудження 

кваліфікаційних ступенів  

(Degree Granting Act), 

2006 

Консультативний 

комітет з питань 

професійної освіти 

(Advanced Education 

Advisory Committee) 

Нью-Брансвік Міністерство вищої 

освіти, підготовки та 

праці (Ministry of 

Post-Secondary 

Education, Training 

and Labour)  

Акт, що регулює 

присудження 

кваліфікаційних ступенів  

(New Brunswick Degree 

Granting Act), 2001 

 

Кваліфікаційна рамка 

приморських регіонів 

(Maritime Degree Level 

Qualifications Framework), 

2008 

Комісія з вищої освіти 

приморських регіонів 

(Maritime Provinces 

Higher Education 

Commission) 

Ньюфаундленд 

і Лабрадор 

Міністерство 

професійної освіти та 

навичок (Ministry of 

Advanced Education 

and Skills) 

Акт меморіального 

університету (Memorial 

University Act), 1990  

-  

 

Міністерство щорічно 

оцінює звіт Ради 

управлінців 

університету  

Нова 

Шотландія  

Міністерство 

професійної освіти 

(Ministry of Advanced 

Education) 

Акт, що регулює 

присудження 

кваліфікаційних ступенів 

(Nova Scotia Degree 

Granting Act), 1989  

Кваліфікаційна рамка 

приморських регіонів 

(Maritime Degree Level 

Комісія з вищої освіти 

приморських регіонів 

(Maritime Provinces 

Higher Education 

Commission) 
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Qualifications Framework), 

2008 

Онтаріо  Міністерство 

навчання, коледжів та 

університетів 

(Ministry of Training, 

Colleges and 

Universities) 

Рамка оцінювання якості 

освіти (Quality Assurance 

Framework), 2010 

Акт вибору та 

відповідності вищої 

освіти стандартам (Post-

secondary Education 

Choice and Excellence 

Act), 2000  

Рада з питань оцінки 

якості університетської 

освіти  (Ontario 

Universities Council on 

Quality Assurance) 

 

Рада з питань оцінки 

якості вищої освіти 

(Post-Secondary 

Education Quality 

Assessment Board) – для 

установ, що 

зареєстровані в інших 

провінціях 

Острів Принца 

Едварда 

Департамент робочої 

сили та професійної 

освіти  

(Department of 

Workforce and 

Advanced Learning) 

Університетський акт 

(University Act), 1969  

 

Кваліфікаційна рамка 

приморських регіонів 

(Maritime Degree Level 

Qualifications Framework), 

2008 

Комісія з вищої освіти 

приморських регіонів 

(Maritime Provinces 

Higher Education 

Commission) 

Квебек  Міністерство освіти, 

вищої освіти та науки 

(Ministry of Education, 

Higher Education and 

Research) 

Акти про заснування 

університетів та території 

провінції 

Бюро міжвузівського 

співробітництва  

 

The Bureau de 

Coopération 

Interuniversitaire 

Саскачеван  Міністерство 

професійної освіти 

(Ministry of Advanced 

Education) 

Закон про право 

присвоювати 

кваліфікаційні ступені 

(The Degree Authorization 

Act), 2012  

 

Рада з питань якості 

вищої освіти 

Саскачевану  

(Saskatchewan Higher 

Education Quality 

Assurance Board) 

Джерело: Universities Canada, 2017c 
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Додаток Е.3 

Перелік ряду спеціальностей та професійних об’єднань, відповідальних 

за їх акредитацію  

 

 за профілем бізнес адміністрування, комерція та туризм: Асоціація магістрів з 

бізнес-адміністрування (Association of MBAs), Асоціація з розвитку бізнес факультетів 

(Association to Advance Collegiate Schools of Business), Акредитаційна рада для бізнес 

шкіл та програм (Accreditation Council for Business Schools & Programs), Професійна 

асоціація менеджерів по персоналу Онтаріо (Human Resources Professionals Association 

of Ontario), Інститут готельної індустрії (Institute of Hospitality), Світова організація з 

туризму (World Tourism Organization) тощо. Слід зазначити, що акредитація освітніх 

бізнес-програм здійснюється переважно на добровільній основі.  

 Інженерія: Транспорт Канади (Transport Canada), Інженери Канади (Engineers 

Canada), Канадська рада техніків та технологів (Canadian Council of Technicians and 

Technologists) 

 Екологія: Еко Канада (Eco Canada). 

 Хімія: Канадська спілка хіміків (Canadian Society for Chemistry), Канадська рада 

техніків та технологів (Canadian Council of Technicians and Technologists). 

 Комп’ютерні науки: Канадська асоціація I.T. професіоналів (Canada’s Association 

of I.T. Professionals). 

 Освіта та навчання: Канадська асоціація дуальної освіти (Canadian Association for 

Co-operative Education), Відділ з регулювання викладацької діяльності в Британській 

Колумбії (Teacher Regulation Branch: Government of British Colombia), Коледж учителів 

Онтарійо (Ontario College of Teachers). 

 Правознавство: Федерація правових спілок Канади (Federation of Law Societies of 

Canada) 

 Бібліотечна справа: Американська асоціація бібліотекарів (American Library 

Association) 

 Медицина: Асоціація медичних факультетів Канади (Association of Faculties of 

Medicine of Canada), Комісія з акредитації освітніх програм з лікувальної справи 

(Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs), Канадська медична 

асоціація (Canadian Medical Association), Коледж сімейних лікарів Канади (College of 

Family Physicians of Canada)  

 Ветеринарія: Асоціація ветеринарної медицини Канади (Canadian Veterinary 

Medical Association), Американська асоціація ветеринарної медицини (American 

Veterinary Medical Association). 

 Фармацевтика: Канадська рада з питань акредитації фармацевтичних програм 

(Canadian Council for Accreditation of Pharmacy Programs). 

 Соціальна робота: Канадська асоціація з освіти соціальних працівників (Canadian 

Association for Social Work Education). 

 Актуарна наука: Канадський інститут актуаріїв (КІА), за участю CAS та SOA. 
 

Джерело: Universities Canada, 2017d  



291 
 

 

Додаток Ж  

Таблиця Ж.1 

Кваліфікаційні вимоги для отримання асоційованого (ACIA) та 

повного членства (FCIA) в Канадському інституті актуаріїв, чинні до 2018 

року 
Тип членства Перелік іспитів, модулів та семінарів, курсів та воркшопів  

Асоційоване членство в 

Канадському інституті 

актуаріїв (ACIA) 

 Успішне проходження іспитів або успішне завершення 

академічних курсів у рамках університетського 

навчання (у відповідності до програми акредитації 

університетів КІА) з: теорії ймовірності, фінансової 

математика, моделей фінансової економіки, моделей 

страхування життя (або за системою CAS - статистичні 

та стохастичні моделі) та іспит з побудови та оцінки 

актуарних моделей;  

 Підтвердження академічними результатами (Validation 

by Education Experience) належного рівеня знань з 

економіки, фінансів та статистики, у відповідності до 

вимог SОА чи CAS; 

 успішно оволоділи основами актуарної діяльності на 

онлайн курсі SOA чи курсах 1 і 2  за системою CAS; 

 успішно склали «Іспити 5 та 6», що стосуються Канади 

(для претендентів, які планують здійснювати трудову 

діяльність у сфері майнового страхування);  

 проходження семінару з професіоналізму у рамках КІА 

чи схваленого «Курсу з професіоналізму» CAS, за 

умови, якщо останній здійснюється на території Канади 

(Canadian institute of Actuaries, 2017c).  

Повне членство у 

Канадському інституті 

актуаріїв (FCIA) 

 успішне складання трьох іспитів та трьох модулів за 

спеціальністю, модулю з мовної комунікації та 

прийняття рішень (Decision Making and Communication 

(DMAC) Module) у рамках SOA чи іспитів 7,8,9 за 

системою CAS; 

 для кандидатів за системою SOA вимагається також 

проходження Курсу з надання повного членства 

(Fellowship Admission Course); 

 успішне завершення практичного курсу (для кандидатів, 

що обрали шлях CAS, передбачене звільнення від цього 

виду діяльності); 

 наявність досвіду практичної роботи тривалістю три 

роки актуарної практики, з яких 12 місяців роботи 

відбувається на території Канади у статусі 

асоційованого члена (Canadian Institute of Actuaries, 

2016a, с. 2-3). 

 

Джерело: Canadian institute of Actuaries, 2017c; Canadian Institute of Actuaries, 

2016a, с. 2-3. 
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Додаток З 

Підтвердження академічними результатами (VEE) 

Додаток З.1 

Модернізація вимог SOA щодо підтвердження академічними результатами (VEE) 

Таблиця З.1.1 

Складові підтвердження академічними результатами за SOA до 1 липня 2018 року 
Тема VEE Складова 1 Складова 2 Мінімальний 

бал з 

курсу/курсів 

Економіка Мікроекономіка Макроекономіка B- 

Прикладна статистика Регресія  Часові ряди  B- 

Корпоративні фінанси  Корпоративні фінанси - B- 

 

Таблиця З.1.2 

Складові підтвердження академічними результатами за SOA з 1 липня 2018 року 
Попередня тема VEE Оновлена тема VEE Складова 1 Складова2 Мінімальний 

бал з 

курсу/курсів 

Економіка Економіка Мікроекономіка Макроекономіка B- 

Корпоративні фінанси Облік та фінанси* Облік Фінанси B- 

Прикладна статистика  Математична статистика ** Математична статистика - B- 

*зміни набувають чинності з 1.07.2019 року. Курси, що були схвалені SOA для корпоративних фінансів, залишаться прийнятними для 

задоволення вимог складової 2 оновленої теми «облік та фінанси» 

** більшість матеріалу з іспиту «Побудова та оцінка актуарних моделей» тепер вимагає підтвердження академічними результатами у рамках 

«Математичної статистики». Матеріал, присвячений регресії та часовим рядам, буде складовою нового іспиту «Статистика у моделюванні 

ризику».   

Джерело: сформовано автором на основі Society of Actuaries, 2016e 
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Додаток З.2 

Модернізація вимог CAS щодо підтвердження академічними результатами (VEE) 

Таблиця З. 2.1 

Складові підтвердження академічними результатами за CAS до 1 липня 2018 року 

Тема VEE Складова 1 Складова 2 Мінімальний 

бал з 

курсу/курсів 

Економіка Мікроекономіка Макроекономіка B- 

Корпоративні фінанси Корпоративні фінанси - B- 

 

Таблиця З. 2.2 

Складові підтвердження академічними результатами за CAS з 1 липня 2018 року 

Попередня тема VEE Оновлена тема VEE Складова 1 Складова2 Мінімальний 

бал з 

курсу/курсів 

Економіка Економіка Мікроекономіка Макроекономіка B- 

Корпоративні фінанси Облік та фінанси* Облік Фінанси B- 

*зміни набувають чинності з 1.07.2019 року. Особи, котрі здобудуть підтвердження академічними результатами з корпоративних фінансів до 

вказаної дати, розцінюються як такі, що мають VEE з обліку та фінансів. 

Джерело: сформовано автором на основі Casualty Actuarial Society, 2018k 
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Додаток З.3 

Таблиця З.3.1 

Перелік університетів та коледжів Канади, що пропонують схвалені SOA курси, з яких передбачене 

підтвердження академічними результатами(VEE) 
 

Назва навчального закладу українською/ 

англійською 

Провінція  

Університет Акадія /Acadia University Нова 

Шотландія 

Алгонкін Коледж /Algonquin College  Онтаріо 

Університет Атабаски /Athabasca University  Альберта 

Університетський коледж Августина /Augustana 

University College  

Альберта 

Університет Бішопс/ Bishop’s University  Квебек 

Булонський коледж / Bois – De – Boulogne  Квебек 

Брендонський університет/ Brandon University  Манітоба  

Технологічний інститут Британської Колумбії  / 

British Columbia Institute of Technology  

Британська 

Колумбія 

Brock University /Університет імені Брока  Онтаріо 

Камосан коледж / Camosun College  Британська 

Колумбія 

Карлтонський університет / Carleton University Онтаріо 

Коледж загального та професійного навчання 

імені Едуарда Монтпетіта / CEGEP - Edouard - 

Montpetit College 

Квебек 

Коледж загального та професійного навчання 

імені Джона Еббота / CEGEP - John Abbott 

College 

Квебек 

Коледж загального та професійного навчання, 

Щамплейн, Сен-Лоренс/ Cegep Champlain – St 

Lawrence 

Квебек 

Регіональний коледж загального та 

професійного навчання у Л'Ассомпсьоні, 

Ланодьє́р \ Cegep regional de Lanaudiere a 

Lassomption 

Квебек 

Сентенніал коледж прикладного мистецтва та 

технологій / Centennial College of Applied Arts & 

Technology 

Онтаріо 
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Шамплейн коледж, Сен-Ламбер / Champlain 

College – Saint Lambert 

Квебек 

Коледж Ахунтсік / College Ahuntsic Квебек 

 Університет Конкордія/Concordia University  Квебек 

Університет Делхаузі / Dalhousie University Нова 

Шотландія 

Коледж Доусон / Dawson College Квебек 

Технологічний університет ДіВрай / DeVry 

Institute of Technology 

Альберта 

Міжнародний коледж Фрейзер / Fraser 

International College 

Британська 

колумбія 

Вища комерційна школа Монреалю / HEC 

Montreal 

Квебек 

Хамбер коледж / Humber College Онтаріо 

Квантлинський університетський коледж / 

Kwantlen University College 

Британська 

Колумбія 

Університет Лейкхед/ Lakehead University Онтаріо  

Лангара коледж / Langara College Британська 

Колумбія 

Коледж Ласаль / LaSalle College Квебек 

Лаврентійський університет / Laurentian 

University 

Онтаріо 

коледж Маріанополіс / Marianopolis College Квебек 

Університет МакГілла / McGill University Квебек 

Університет Макмастера / McMaster University Онтаріо 

Меморіальний університет Ньюфаундленда / 

Memorial University of NL 

Ньюфаундле

нд і 

Лабрадор 

Університет Маунт Еллісон / Mount Allison 

University 

Нью-

Браунсвік  

Університет Маунт Сейнт Вінсент / Mount Saint 

Vincent University 

Нова 

Шотландія 

Коледж Оканаган / Okanagan College Британська 

Колумбія 

Політехнічна школа Монреалю / Polytechnique 

Montreal 

Квебек 

Королівський університет / Queen’s University Онтаріо 

Університетський коледж Редімер / Redeemer 

University College 

Онтаріо 

Університет Райерсона /Ryerson University Онтаріо 

Коледж Сейнт Клейр /Saint Clair College Онтаріо 
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Університет святого Франциска Ксаверія  / Saint 

Francis Xavier University 

Нова 

Шотландія  

Університет Святої Марії /Saint Mary’s 

University 

Нова 

Шотландія  

Сенека коледж/ Seneca College Онтаріо 

Університет імені Саймона Фрезера Британська 

Колумбія 

Університет Томпсон Ріверс / Thompson Rivers 

University (Cariboo) 

Британська 

Колумбія 

Університет Трент/ Trent University Онтаріо 

Університет Трініті Вестерн / Trinity Wesleyan 

University 

Британська 

Колумбія 

Університетський коледж та семінарія Тіндейл/ 

Tyndale University College and Seminary 

Онтаріо 

Університет Монреалю /Universite de Montreal Квебек 

Квебе́цький університе́т у Монреа́лі / Universite 

du Quebec a Montreal 

Квебек 

Університет Лавалю /Universite Laval Квебек 

Альбертський університет /University of Alberta Альберта 

Університет Британської Колумбії /University of 

British Columbia 

Британська 

Колумбія 

Університет Калгарі/ University of Calgary Альберта 

Гуелфський университет /University of Guelph Онтаріо 

Ле́тбриджський університе́т /University of 

Lethbridge 

Альберта 

Університет Манітоби / University of Manitoba Манітоба 

 Монктонський університет / University of 

Moncton 

Нью-

Браунсвік 

Університет Нью-Браунсвік / University of New 

Brunswick 

Нью-

Браунсвік 

Університет Північної Британської Колумбії / 

University of Northern British Columbia 

Британська 

Колумбія 

Університет Онтаріо / University of Ontario Онтаріо 

Оттавський університет / University of Ottawa Онтаріо 

Теле-університет Квебеку / University of Quebec 

– TelUQ 

Квебек 

Квебецький університет у Труа-Рів'єр / 

University of Quebec – Trois Rivieres 

Квебек 

Реджа́йнський університе́т /University of Regina Саскачеван 

Університет Святого Боніфація /University of 

Saint-Boniface 

Манітоба 
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Університет Саскачевану /University of 

Saskatchewan 

Саскачеван 

Шербрукський університет /University of 

Sherbrooke 

Квебек 

Університет Фрейзер-Веллі/ University of the 

Fraser Valley 

Британська 

Колумбія  

Університет Торонто / University of Toronto Онтаріо 

Торонтський університет в Місісаґа /University 

of Toronto – Mississauga 

Онтаріо 

Торонтський університет в Ска́рборо / University 

of Toronto – Scarborough 

Онтаріо 

Університе́т Вікто́рії /University of Victoria Британська 

Колумбія 

Університет Ватерлоо / University of Waterloo Онтаріо 

Університет Західного Онтаріо/ University of 

Western Ontario 

Онтаріо 

Уінсорський університет /University of Windsor Онтаріо 

Університет Вінніпегу/University of Winnipeg Манітоба 

Монкто́нський університе́т /Universté de 

Moncton 

Нью-

Браунсвік 

Коледж Ванье /Vanier College Квебек 

Університет Уілфріда Лорьє/ Wilfrid Laurier 

University 

Онтаріо 

Йоркський університет /York University Онтаріо 

 

Джерело: Society of Actuaries, 2017q 
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Додаток З.4 

Навчальні цілі, яким мають відповідати курси з фінансів та обліку, 

економіки та математичної статистики, щоб кваліфікуватись як складова 

підтвердження академічними результатами 

Курси з фінансів та обліку 

Незважаючи на те, що дві складові зазначеної дисципліни можуть вивчатись як у 

рамках одного предмету, так і бути розподіленими між двома окремими курсами, 

саме останній варіант виступає найбільш прийнятним.  Заявка на отримання VEE 

має містити інформацію щодо назв курсів, які охоплювали зазначені нижче теми. 

Типова програма з фінансів охоплює теми, подані нижче, що, як правило, 

розраховані на один семестр та містять вступний курс. Якщо вивчення 

дисципліни розподілено на два семестри або курси, вимагається проходження 

обох складових. Після проходження курсу/ курсів студент повинен уміти 

наступне.  

Фінанси  

 Пояснити характеристики різних форм власного капіталу з точки зору 

емітента та інвестора. 

 Пояснити характеристики різних форм довгострокового позикового 

капіталу з точки зору емітента та інвестора. 

 Пояснити характеристики різних форм коротко- та середньострокового 

фінансування з точки зору емітента та інвестора. 

 Розрахувати середньозважену вартість капіталу. 

 Пояснити основні методи складання бюджету капітальних вкладень.  

 Розрахувати інвестиційну прибутковість проекту. 

Облік 

 Описувати основні принципи індивідуального та корпоративного 

оподаткування та оподаткування інвестицій в установах. 

 Пояснити, чому підприємства зобов'язані складати річні звіти та рахунки. 

 Пояснити основні концепції та умови здійснення бухгалтерського обліку та 

описати основні джерела його регулювання.  

 Пояснити призначення та взаємозв'язок між звітом про прибутки та збитки, 

балансом та звітами про рух грошових коштів.  

 Пояснити значення звітування про екологічну, соціальну та економічну 

стабільність та інших альтернатив традиційній фінансовій звітності та 

описувати можливий зміст таких звітів. 

 Пояснити основну структуру компанії та групових рахунків  

 Пояснити мету основних складових рахунків компаній та бути здатним 

тлумачити їх  

 Побудувати прості звіти про фінансовий стан та співвідношення прибутку 

або збитків  

 Обчислити та інтерпретувати фінансові та бухгалтерські коефіцієнти. 
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Курси з економіки 

 

Як правило, для отримання підтвердження академічними результатами з 

економіки, необхідно пройти два курси – з мікро- та макроекономіки. Після 

проходження курсу/ курсів студент повинен уміти наступне.  

Мікроекономіка  

 Пояснити поняття корисності та механізм прийняття споживчих рішень з 

метою максимізації першої. 

 Пояснити еластичність пропозиції та попиту та вплив на ринок різних рівнів 

еластичності. 

 Пояснити взаємодію між пропозицією та попитом та тим, яким чином 

досягаються рівноважні ринкові ціни. 

 Пояснювати різні стратегії ціноутворення, які можуть використовуватися 

фірмами. 

 Пояснити основні економічні концепції, що лежать в основі бізнес рішень, 

котрі стосуються короткострокових та довгострокових інвестицій та 

виробництва. 

 Пояснити конкурентні ринки та принципи їх функціонування. 

 Пояснити рентабельність на ринках з недосконалою конкуренцією. 

Макроекономіка  

 Пояснити основні макроекономічні показники (наприклад, ВВП), які 

використовуються для порівняння економік різних країн. 

 Описувати структуру державних фінансів для промислово розвинених країн 

 Пояснити вплив фіскальної та кредитно-грошової політики на економіку, 

включаючи вплив на фінансові ринки. 

 Пояснити роль міжнародної торгівлі, обмінних курсів та платіжного 

балансу в економіці. 

 Пояснити вплив заощаджень та норм споживання на економіку. 

 Пояснити основні фактори, що впливають на рівень процентних ставок, 

рівень інфляції, обмінний курс, рівень зайнятості та темпи зростання 

промислово розвинутих країн. 

 Описувати функцію грошей в економіці. 

 Пояснити залежність між грошима та процентними ставками. 

 Пояснити, як макроекономічна політика впливає на бізнес. 

 

Курси з математичної статистики 

Як правило, вимога VEE для математичної статистики передбачає курс 

тривалістю в один семестр, який вивчається після курсу з теорії ймовірності. 

Останній націлений на реалізацію цілей навчання, передбачених для успішного 

складання іспиту P. Курс з математичної статистики повинен базуватись на 

обчисленнях. Після його проходження студент повинен уміти наступне: 

 Пояснити поняття випадкової вибірки, статистичного висновку та розподілу 

вибірки, а також використовувати розподіл вибірки основних видів. 
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 Описувати та застосовувати основні методи оцінки та її основні 

характеристики. Методи включають співставлення процентилів, процентиль 

та принцип максимальної правдоподібності. Характеристики складають 

собою упередженість, дисперсію, середньоквадратичну помилку, 

спроможність, ефективність та рівномірно незміщену оцінку з мінімальною 

дисперсією.  

 Створювати довірчі інтервали для невідомих параметрів, включаючи 

середні значення, відмінності між двома середніми значеннями, дисперсію 

та пропорції. 

 Перевіряти гіпотези. Поняття, що вивчаються, включають лемму Неймана-

Пірсона, значимість і порядок, коефіцієнт правдоподібності та інформаційні 

критерії. Тести повинні передбачати середні величини, дисперсію, факторну 

таблицю і критерій адекватності.  

 

 

Джерело: Casualty Actuarial Society, Society of Actuaries & Canadian Institute of 

Actuaries, 2017i, p 1-2 
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Додаток И 

 

 

 

 

Таблиця И.1 

Функції професійних об’єднань США та Канади 

 Навчальна 

діяльність 

Наявність 

власної 

системи 

іспитів 

Дослідницька 

діяльність 

Статус регулятора 

функціонування професії 

загальнодержавного  рівня 

КІА Так  Ні  Так  Так  

SOA Так  Так  Так  Ні  

CAS Так  Так   Так  Ні  
 

Джерело: Canadian Institute of Actuaries, 2016b  
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Додаток К 

Перелік моделей, за якими відбувається отримання кваліфікації 

дипломованого актуарія з підприємницьких ризиків (CERA) 

 

- складання іспиту ST9 та проходження одноденного семінару. Цим шляхом 

користуються вісім професійних об’єднань деяких країн (Англія, Південна 

Африка, Австралія, Китай, Японія, Індія та Ізраїль, частково Канада та Сполучені 

Штати). При цьому освітні послуги надаються Інститутом Актуаріїв (Велика 

Британія); 

-  вивчення шести модулів та іспитів за системами Спілки актуаріїв 

Німеччини (DAV – Deutsche Aktuarvereinigung) або Європейської актуарної 

академії (EAA – European Actuarial Academy. Остання пропонує аналогічні курси, 

проте англійскою – чотири професійні об’єднання). Зазначену систему 

використовують професійні об’єднання актуаріїв в Швеції, Швейцарії, Німеччина 

та Данії;  

- модель Нідерландів (три іспити, співбесіда за результатами наукової 

роботи, успішне проходження чотирьох чотириденних семінарів); 

-  модель Франції (157 годин навчальних курсів, організованих Інститутом 

ризик-менеджменту (Institut du Risk Management) та підготовка письмового звіту 

на основі прослуханого)  

- модель, що пропонується Американською спілкою актуаріїв (the SOA), 

частково використовується США та Канадою.  

-  
Джерело: Chartered Enterprise Risk Actuaries Global Association, 2017b.  
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Додаток Л 

Ряд вимог «Програми акредитації університетів» до закладів вищої освіти 

для отримання схвалення КІА 

 

 Наявність бакалаврської актуарної програми, що передбачає навчання 

протягом як мінімум 3 років, для магістерських програм – 1 рік, а також 

тривалого успішного досвіду підготовки студентів. 

 Науково-дослідницька робота, що здійснюється викладачами 

університету у сферах, котрі мають безпосередній стосунок до актуарної 

програми (актуарна наука, статистика, фінанси економіка тощо) – її суть полягає у 

публікації викладачами кафедр своїх праць у реферованих журналах та.\або 

реалізація науково-дослідної діяльності у сфері актуарної науки чи дотичних сфер 

на базі університетських центрів чи професійних обєднань.  

 Наявність схвалених  курсів з економіки, корпоративних фінансів та 

методів прикладної статистики, з яких, для отримання членства у SOA, CAS чи 

КІА, вимагається підтвердження академічними результатами. 

 Наявність внутрішньо університетської системи контролю за якістю 

навчального процесу, а також чинність розробленого КІА Кодексу нормативів 

етики для слухачів та учасників будь-яких форм навчальних занять у рамка 

освітньої системи КІА 

 Співпраця з КІА з роботодавцями, здійснення профорієнтаційної роботи 

зі студентами шляхом залучення університетської спільноти до професійно-

орієнтованих освітніх заходів.   

 Проходження інспекції акредитованими університетами відбувається 

щорічно, відлік здійснюється починаючи з сьомого місяця першого року 

отримання акредитації. При цьому перевірці підлягають не лише навчальні 

програми, а й, як вже згадувалось, екзаменаційні роботи студентів, їх оцінювання  

 Вимоги щодо оцінювання навчальних досягнень студентів з 

акредитованих курсів:підсумкова оцінка має на 80 відсотків складатись з 

результатів проміжного та підсумкового контролю. 20 % оцінки складають 

результати виконання видів робіт, що визначаються викладачем.  

 

Джерело: Canadian Institute of Actuaries, 2011a  
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Додаток М 

Підготовка актуаріїв у закладах вищої освіти Канади 

Додаток М.1 

Таблиця М.1.1 

Перелік акредитованих Канадським інститутом актуаріїв англомовних університетських програм*  

№ Назва 

університет

у  

Назва факультету Назва випускової 

кафедри  

Поштова адреса Адреса URL університету, 

факультету та кафедри  

1.  Університет 

Конкордія  

Факультет 

гуманітарно-

математичних та 

природничих наук / 

Faculty of Arts and 

Science 

Кафедра математики і 

статистики/Department of 

Mathematics & Statistics 

Concordia University 

1455 de Maisonneuve Blvd. W. 

Montreal, Quebec, Canada 

H3G 1M8 

http://www.concordia.ca  

http://www.concordia.ca/artsci.ht
ml  
http://www.concordia.ca/artsci/m
ath-stats.html  

2.  Університет 

Манітоби  

Факультет 

природничих наук/ 

Faculty of Science  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа бізнесу Аспер 

(факультет 

менеджменту) / Asper 

School of Business 

(Management faculty) 

Кафедра статистики 

 

 

 

Центр актуарної науки та 

досліджень Воррен/Warren 

Centre for Actuarial Studies 

and Research  

 

 

Department of Statistics 

318 Machray Hall 

University of Manitoba, 

Winnipeg, MB R3T 2N2 Canada 

 

Warren Centre for Actuarial 

Studies and Research  

181 Freedman Crescent, 

University of Manitoba, 

Winnipeg, Manitoba, Canada R3T 

5V4 

 

Asper School of Business  

268 Drake, 181 Freedman 

Crescent  

University of Manitoba, 

Winnipeg, MB R3T 5V4 Canada 

http://umanitoba.ca  

http://www.sci.umanitoba.ca  

http://umanitoba.ca/management/  

http://umanitoba.ca/statistics/  

http://umanitoba.ca/faculties/ma
nagement/academic_depts_centr
es/dept/actuarial/index.html  

3.  Університет Факультет Кафедра статистики та Department of Statistics & https://www.sfu.ca  

http://www.concordia.ca/
http://www.concordia.ca/artsci.html
http://www.concordia.ca/artsci.html
http://www.concordia.ca/artsci/math-stats.html
http://www.concordia.ca/artsci/math-stats.html
http://umanitoba.ca/
http://www.sci.umanitoba.ca/
http://umanitoba.ca/statistics/
http://umanitoba.ca/faculties/management/academic_depts_centres/dept/actuarial/index.html
http://umanitoba.ca/faculties/management/academic_depts_centres/dept/actuarial/index.html
http://umanitoba.ca/faculties/management/academic_depts_centres/dept/actuarial/index.html
https://www.sfu.ca/
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імені 

Саймона 

Фрезера 

природничих наук/ 

Faculty of Science 

актуарної науки/ The 

Department of Statistics and 

Actuarial Science 

Actuarial Science 

Simon Fraser University 

Room SC K10545 

8888 University Drive 

Burnaby, B.C. 

Canada V5A 1S6 

https://www.sfu.ca/science.html  
https://www.stat.sfu.ca  

4.  Реджайнськ

ий 

університет 

Факультет 

природничих наук/ 

Faculty of Science 

Кафедра математики та 

статистики/ Department of 

Mathematics and Statistics 

Department of Mathematics and 

Statistics 

College West 307.14 

University of Regina 

Regina SK S4S 0A2 

https://www.uregina.ca  

https://www.uregina.ca/science/   

https://www.uregina.ca/science/ma

thstat/   

5. Університет 

Калгарі 

Факультет 

природничих наук/ 

Faculty of Science  

 

 

 

Кафедра математики та 

статистики /Department of 

Mathematics & Statistics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа бізнесу «Хаскайні»/ 

Haskayne School of Business 

 

Mathematics & Statistics 

612 Campus Place N.W. 

University of Calgary 

2500 University Drive NW 

Calgary, AB, Canada 

T2N 1N4 

 

Haskayne School of Business 

Scurfield Hall, 2500 University 

Dr NW,  

Calgary, AB T2N 1N4 

 

http://www.ucalgary.ca  

https://www.ucalgary.ca/science/  

https://math.ucalgary.ca  

https://haskayne.ucalgary.ca  

6.  Університет 

Торонто 

Факультет 

гуманітарно-

математичних та 

природничих наук / 

Faculty of Arts and 

Science  

Кафедра статистичних 

наук/ Department of 

Statistical Sciences 

Department of Statistics 

University of Toronto 

Sidney Smith Hall 

100 St. George St. SS6018 

Toronto, Ontario M5S 3G3 

Canada 

https://www.utoronto.ca  

http://www.artsci.utoronto.ca  

http://www.utstat.utoronto.ca   

7.  Університет 

Вотерлоо 

Факуьтет математики/ 

Faculty of Mathematics 

Кафедра статистики та 

актуарної науки/ 

Department of Statistics and 

Actuarial Science (SAS) 
https://uwaterloo.ca  

https://uwaterloo.ca/math/  

https://www.sfu.ca/science.html
https://www.stat.sfu.ca/
https://www.uregina.ca/
https://www.uregina.ca/science/
http://www.ucalgary.ca/
https://math.ucalgary.ca/
https://haskayne.ucalgary.ca/
https://www.utoronto.ca/
http://www.artsci.utoronto.ca/
http://www.utstat.utoronto.ca/
https://uwaterloo.ca/
https://uwaterloo.ca/math/
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Department of Statistics and 

Actuarial Science 

 

Кафедра теоретичної 

математики/ Department of 

Pure Mathematics 

 

 

 

 

Школа комп’ютерних наук 

«Черітон»/ Cheriton School 

of Computer Science 

 

Mathematics 3 (M3) 

University of Waterloo 

 

 

Pure Mathematics 

University of Waterloo 

200 University Avenue West 

Waterloo, Ontario, Canada 

N2L 3G1 

 

David R. Cheriton School of 

Computer Science 

University of Waterloo 

Waterloo, Ontario 

Canada N2L 3G1 

https://uwaterloo.ca/statistics-
and-actuarial-science/  

https://uwaterloo.ca/pure-
mathematics/  

https://cs.uwaterloo.ca  

8.  Університет 

Західного 

Онтаріо 

Факультет 

природничих наук/ 

Faculty of Science 

Кафедра статистики та 

актуарної науки/ 

Department of Statistical and 

Actuarial Sciences 

Department of Statistical and 

Actuarial Sciences 

Western Science Centre - Room 

262 - 1151 Richmond Street 

London, Ontario, Canada, N6A 

5B7 

http://www.uwo.ca  

http://www.uwo.ca/sci/departme
nts/index.html  
http://uwo.ca/stats/ 

 

* Франкомовні акредитовані актуарні програми пропонують університети Лавалю та Монреалю, а також університет 

Квебеку в Монреалі 

Додаток систематизовано автором на основі аналізу джерельної бази дослідження  

 

https://uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/
https://uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/
https://uwaterloo.ca/pure-mathematics/
https://uwaterloo.ca/pure-mathematics/
https://cs.uwaterloo.ca/
http://www.uwo.ca/
http://www.uwo.ca/sci/departments/index.html
http://www.uwo.ca/sci/departments/index.html
http://uwo.ca/stats/
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Додаток М.2 

Навчальні плани підготовки актуаріїв у закладах вищої освіти Канади 

Таблиця М.2.1 

Університет Конкордія 

Навчальний план  

бакалавр мистецтв чи бакалавр наук зі спеціалізацією актуарна математика 

Обов’язкові курси: 57 кредитів + 3 з-поміж вибіркових дисциплін, позначених * 

Семестр 1 

Шифр Назва дисципліни Кількість кредитів  

ACTU 256 Фінансова математика  3 

MATH 264 Вища математика 1 3 

MATH 251 Лінійна алгебра 3 

STAT 249 Теорія ймовірності 3 

Семестр 2 

ACTU 257 Актуарна математика 3 

MATH 265 Вища математика 2 3 

MATH 252 Лінійна алгебра 2 3 

STAT 250 Статистика 3 

Семестр 3 

ACTU 357 Актуарна математика 3 

MATH 364 Математичний аналіз 3 

STAT 349 Теорія ймовірності 2 3 

Семестр 4 

ACTU 457 Теорія ризику 3 

MATH 365 Математичний аналіз 2 3 

STAT 461 Математичні методи дослідження операцій  

Семестр 5 

ACTU 458 Теорія достовірності  3 

MATH 354 Методи числового аналізу 3 

STAT 360   

Семестр 6 

ACTU 459 Розподіл збитків 3 

STAT 460 Часові ряди та прогнозування 3 

Джерело: Concordia University, 2017b 
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Таблиця М.2.2 

Університет Конкордія 

Навчальний план  

бакалавр мистецтв чи бакалавр наук з 

поглибленою програмою підготовки з актуарної математики 

Вибіркові курси 24 кредити (з яких як мінімум 18 мають шифри, відмінні від 

ACTU/MATH/STAT)+6 кредитів, присвячених загальноосвітньому компоненту, – всього 30 

кредитів. 

Семестр 1 

COMP 218 Основи програмування  3 

INTE 293 Розробка комп’ютерних додатків 3 

Семестр 2 

STAT 287* Лабораторна зі статистики 1 

ACTU 386* Лабораторна з актуарної 

математики 

2 

Семестр 3 

ACTU 286* Лабораторна з математики  1 

ECON 201 Вступ до мікроекономіки  3 

ACCO 230 Вступ у фінанси  3 

MANA 201 Вступ у бізнес та менеджмент 3 

Семестр 4 

ACTU 486* Лабораторна з актуарної 

математики 3 

3 

FINA 385 Теорія фінансів 1 3 

MACF 401 Математична та фінансова 

інженерія 1 

3 

Семестр 5 

GENED Загальноосвітній компонент  3 

FINA 395 Теорія фінансів 2 3 

MACF 402 Математична та фінансова 

інженерія 2 

3 

MANA 298 Економічне право  3 

ECON 301 Мікроекономічна теорія  3 

STAT 449 Сучасні питання теорії 

ймовірності 

3 

STAT 450 Математична статистика  3 

STAT 480 Статистичний аналіз даних 3 

Семестр 6 

GENED Загальноосвітній компонент 3 

ECON 203 Вступ в макроекономіку 3 

FINA 410 Інвестиційний аналіз 3 

FINA 411 Управління портфелем цінних 

паперів  

3 
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ECON 303 Макроекономічна теорія 1 3 

ECON 331 Обіг грошей та банківська справа  3 

Джерело: Concordia University, 2017a 

Таблиця М.2.3 

Університет Конкордія 

Навчальний план  

Бакалавр наук чи бакалавр мистецтв зі спеціалізацією актуарна математика та фінанси 

90 кредитів, з яких 3 з-поміж вибіркових дисциплін, позначених * 

Семестр 1 

Шифр Назва предмету Кількість кредитів  

ACTU 256 Фінансова математика  3 

MATH 264 Вища математика 1 3 

MATH 251 Лінійна алгебра 3 

STAT 249 Теорія ймовірності 3 

ECON 201 Вступ до мікроекономіки 3 

Семестр 2 

ACTU 257 Актуарна математика 3 

MATH 265 Вища математика 2 3 

MATH 252 Лінійна алгебра 2 3 

STAT 250 Статистика 3 

ECON 203 Вступ в макроекономіку  3 

STAT 287 ∗ Лабораторна зі статистики 1 1 

Семестр 3 

ACTU 357 Актуарна математика 2 3 

MATH 364 Математичний аналіз 3 

STAT 349 Теорія ймовірності  3 

ACCO 230 Вступ у фінансовий облік  3 

FINA 385 Фінансова теорія 3 

ACTU 286∗ Лабораторна з актуарної 

математики 

1 

Семестр 4 

ACTU 457 Теорія ризику 3 

MATH 365 Математичний аналіз 2 3 

STAT 461 Математичні методи 

дослідження операцій 

3 

COMM 220 Ринковий аналіз 3 

ACTU 386∗ Лабораторна з актуарної 

математики 2 

2 

MACF 401 Математична та фінансова 

інженерія  

3 
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ACTU 486∗ Лабораторна з актуарної 

математики 

2 

Семестр 5 

ACTU 458 Теорія достовірності 3 

MATH 354 Методи числового аналізу 3 

STAT 360 Лінійні моделі 3 

FINA 395 Фінансова теорія 2 3 

MACF 402 Математична та фінансова 

інженерія 

3 

Семестр 6 

ACTU 459 Розподіл збитків 3 

STAT 460 

 

Часові ряди та прогнозування 3 

FINA 4xx 

 

Будь який курс з фінансів, що 

має шифр, котрий починається з 

кодової цифри 4 

3 

FINA 4xx 

 

Будь який курс з фінансів, що 

має шифр, котрий починається з 

кодової цифри 4 

3 

Джерело: Concordia University, 2017c 

Таблиця М.2.4 

Університет Манітоби 

Поглиблена програма бакалавра наук з актуарної математики 

Перший рік навчання 

Шифр Назва дисципліни Кількість кредитів 

ECON 1010 Вступ в основи мікроекономіки 3 

ECON 1020 Вступ в основи макроекономіки 3 

MATH 1220 Лінійна алгебра 3 

MATH 1230 Диференціальні числення  3 

MATH 1232 Інтегральне числення 3 

MATH 1240 Основи дискретної математики 3 

STAT 1150 Основи статистики та інформаційно-

обчислювальних систем 

3 

STAT 2150 Статистика та інформаційно-обчислювальні 

системи 

3 

 Дисципліни вільного вибору студента 6 

Другий рік навчання 

ACT 2020 Застосування фінансів та економіки 3 

ACT 2120 Теорія відсотків 3 

ACT 2210 Вступ до ризик менеджменту 3 

STAT 2400 Вступ в теорію ймовірності  3 

STAT 3400 Вступ в теорію ймовірності 2 3 

ACC 1100 Вступ у фінансовий облік 3 
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FIN 2200 Фінанси організацій  3 

MATH 2720 Багатомірні обчислення 3 

GMGT 2010 Бізнес комунікація  3 

 Дисципліни вільного вибору студентів 3 

Третій рік навчання 

ACT 3630  Актуарні моделі  6 

ACT 3340 Похідні фінансові інструменти у актуарій 

діяльності 

3 

ACT 46303 Побудова та оцінка актуарних моделей 6 

STAT 3050 Вступ у теорію ймовірності та її застосування  3 

STAT 3800 Математична статистика  3 

 Дисципліни за вибором  9 

Четвертий рік навчання 

ACT 4060 Актуарні аспекти інвестиційної діяльності 3 

ACT 4160 Майнове страхування 3 

STAT 3470 Статистичні методи для науковців 3 

STAT 3490 Аналіз часових рядів 3 

MSCI 2150 Вступ у менеджментологію 3 

 Вибіркові дисципліни 15 

На третьому та четвертому курсах студентам рекомендується обирати дисципліни з актуарної 

науки, бізнесу, комп’ютерних наук, економіки, математики (зі шифрами 3000-4000) та 

статистики (4000).  

Джерело: University of Manitoba, 2017a 

Таблиця М.2.5 

Університет Манітоби 

Поглиблена програма бакалавра наук з актуарної математики та статистики 

 

Перший рік навчання 

Шифр Назва дисципліни Кількість 

кредитів 

STAT 1150,   Лінійна алгебра 3 

STAT 2150 (B) Диференціальні числення 3 

ECON 1010 Вступ в основи мікроекономіки 3 

ECON 1020 Вступ в основи макроекономіки 3 

MATH 1220 Лінійна алгебра 2 3 

MATH 1230 Диференціальне обчислення 3 

MATH 1232 Інтегральне обчислення 3 

MATH 1240 Основи дискретної математики 3 

―W‖ course Писемне мовлення англійською 3 

 Вибіркові дисципліни 3 

Другий рік навчання 

STAT 2400 Вступ у теорію ймовірності 3 

STAT 3400 Вступ у теорію ймовірності 2 3 
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ACT 2020 Застосування фінансів та економіки 3 

ACT 2120 Теорія відсотків 3 

ACC 1100 Основи фінансового обліку 3 

ACT 2210 Вступ у ризик-менеджмент 3 

FIN 2200 Фінанси організацій 3 

MATH 2720 Багатомірні обчислення 3 

 Дисципліни вільного вибору студентів* 6 

Третій рік навчання 

STAT 3050  Похідні фінансові інструменти в актуарій 

діяльності 

3 

STAT 3470 Статистичні методи для науковців 3 

STAT 3480 Статистичні методи для науковців 2 3 

STAT 3490 Аналіз часових рядів 3 

STAT 3800 Математична статистика 3 

ACT 3340 Похідні фінансові інструменти в актуарій 

діяльності 

3 

ACT 3630 (or both ACT 3130 

and ACT 3230) 

Моделі життєвого страхування (чи актуарні 

моделі 1 та 2) 

6 

 Вибіркові дисципліни 6 

Четвертий рік навчання 

STAT 4100, Статистичний аналіз 3 

STAT 4200 Статистичний аналіз 2 3 

STAT 4520 Методика вибіркового дослідження 3 

STAT 4530 Планування експерименту 3 

ACT 4060 Актуарні аспекти інвестиційної діяльності 3 

ACT 4160 Вступ у майнове страхування 3 

ACT 4630 Побудова та оцінка актуарних моделей 6 

MSCI 2150 Вступ у менеджментологію 3 

 Вибіркові дисципліни 3 

Рекомендовані вибіркові дисципліни: інвестування, фінансове моделювання, основи 

програмування, вступ в теорію ймовірності 2. 

Джерело: University of Manitoba, 2017b 
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Таблиця М.2.6 

Університет імені Саймона Фрезера 

Навчальна програма  

бакалавр наук з актуарної науки 

Обовязкові курси початкового рівня/ Lower Division Requirements 

Шифр  Назва Кількість 

кредитів 

ACMA 101  Вступ до страхування  3 

ACMA 210 Математика складних відсотків  3 

BUS 251  Фінансовий облік I  3 

BUS 254 Управлінський облік I 3 

ECON 103 Основи мікроекономіки  4 

ECON 105 Основи макроекономіки  4 

MATH 152 Математичний аналіз II  3 

MATH 251 Математичний аналіз III  3 

STAT 270  Основи теорії ймовірності та статистичного аналізу  3 

STAT 285 Теорія ймовірності та статистичний аналіз 3 

two ENGL or 

PHIL courses 

Два курси гуманітарного спрямування із шифрами ENGL та 

PHIL 

 

 Вибіркові курси   

Один з:   

MATH 150 Математичний аналіз I з повторним оглядом ключових тем  4 

MATH 151 Математичний аналіз I * 3 

Один з:   

MATH 232 Прикладна лінійна алгебра  3 

MATH 240 Алгебра I: Лінійна алгебра * 3 

Один з:   

CMPT 110 Програмування у середовищі Visual Basic  3 

CMPT 125 Вступ до інформатики та програмування II 3 

CMPT 128  Вступ до інформатики та програмування для інженерних 

спеціальностей  

3 

CMPT 129 Вступ до інформатики та програмування для математичних та 

статистичних спеціальностей * 

3 

CMPT 130 Вступ до програмування I  3 

Курси поглибленого рівня /Upper Division Requirements 

ACMA 320 Актуарна математика I  5 

ACMA 340 Фінансова економіка для актуаріїв  3 

ACMA 355 Моделі збитків I  3 

STAT 330 Основи математичної статистики  3 

 Вибіркові курси  

Два з:   

ACMA 425  Актуарна математика II  3 

ACMA 440 Моделі фінансової економіки  3 

ACMA 455 Моделі збитків II  3 
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Один з:   

ACMA 395  Окремі теми актуарної науки  3 

ACMA 465 Демографія та моделювання смертності  3 

ACMA 470 Страхування майна і відповідальності  3 

ACMA 475 Теоретичні аспекти пенсійного забезпечення  3 

ACMA 490 Вибрані аспекти актуарної науки   3 

Чотири з:   

ACMA 360W Комунікація у роботі актуарія  3 

BUS 312 Основи фінансів 4 

BUS 315  Інвестування  4 

ECON 302 Мікроекономічна теорія II: Стратегічна поведінка  4 

ECON 305 Макроекономічна теорія  4 

MACM 316 Методи числового аналізу I 3 

MATH 309 Постійна оптимізація  3 

MATH 310 Основи звичайних диференційованих рівнянь  3 

STAT 341 Вступ до статистичних розрахунків та пошукових методів 

аналізу числових даних – середовище R  

2 

STAT 342 Вступ до статистичних розрахунків та пошукових методів 

аналізу числових даних – програмне забезпечення SAS   

2 

STAT 350  Лінійні моделі у прикладній статистиці  3 

STAT 380 Основи стохастичних процесів  3 

STAT 440 Робота з великими масивами даних  3 

STAT 445 Прикладний багатофакторний аналіз  3 

STAT 450 Статистична теорія   3 

STAT 452 Статистика та прогнозування   3 

STAT 460 Байєсівська статистика   3 

STAT 475 Прикладний дискретний статистичний аналіз  3 

STAT 485 Прикладний аналіз часових рядів  3 

 

Джерело: Simon Fraser University, 2017a 

Таблиця М.2.7 

Університет імені Саймона Фрезера 

Навчальна програма  

бакалавр наук з актуарної науки, поглиблена програма 

Курси початкового рівня/ Lower Division Requirements 

Шифр  Назва Кількість 

кредитів 

ACMA 101  Вступ до страхування 3 

ACMA 210  Математика складних відсотків 3 

BUS 251  Фінансовий облік I  3 

BUS 254 Управлінський облік I 3 
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ECON 103 Основи мікроекономіки 4 

ECON 105 Основи макроекономіки 4 

MATH 152 Математичний аналіз II  3 

MATH 251 Математичний аналіз III  3 

STAT 270  Основи теорії ймовірності та статистичного аналізу 3 

STAT 285 Теорія ймовірності та статистичий аналіз 3 

 Вибіркові курси   

Один з:   

MATH 150  Математичний аналіз I з повторним оглядом ключових тем 4 

MATH 151 Математичний аналіз I * 3 

Один з:   

MATH 232 Прикладна лінійна алгебра 3 

MATH 240 Алгебра I: Лінійна алгебра * 3 

Один з:   

CMPT 110 Програмування у середовищі Visual Basic 3 

CMPT 125 Вступ до інформатики та програмування II 3 

CMPT 128  Вступ до інформатики та програмування для інженерних 

спеціальностей 

3 

CMPT 129 Вступ до інформатики та програмування для математичних 

та статистичних спеціальностей * 

3 

CMPT 130 Вступ до програмування I  3 

two ENGL or 

PHIL courses 

Два курси гуманітарного спрямування із шифрами ENGL та 

PHIL  

 

Курси поглибленого рівня /Upper Division Requirements 

ACMA 320 Актуарна математика I 5 

ACMA 340 Фінансова економіка для актуаріїв 3 

ACMA 355 Моделі збитків I 3 

ACMA 425 Актуарна математика II 3 

ACMA 440 Моделі фінансової економіки 3 

ACMA 455 Моделі збитків II 3 

STAT 330 Основи математичної статистики 3 

STAT 450 Статистична теорія   3 

Два з:   

ACMA 395  Окремі теми  актуарної науки 

 

3 

ACMA 465 Демографія та моделювання смертності 3 

ACMA 470 Страхування майна і відповідальності 3 

ACMA 475 Теоретичні аспекти пенсійного забезпечення 3 

ACMA 490 Вибрані аспекти актуарної науки   3 

Вибіркові курси 

Два з:   

ACMA 395  Окремі теми з актуарної науки 3 

ACMA 465 Демографія та моделювання смертності 3 

ACMA 470 Страхування майна і відповідальності 3 
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ACMA 475 Теоретичні аспекти пенсійного забезпечення 3 

ACMA 490 Вибрані аспекти актуарної науки   3 

Три з:   

ACMA 360W Комунікація у роботі актуарія 3 

BUS 312 Основи фінансів 4 

BUS 315  Інвестування 4 

ECON 302 Мікроекономічна теорія II: Стратегічна поведінка 4 

ECON 305 Макроекономічна теорія 4 

MACM 316 Методи числового аналізу 3 

MATH 309 Постійна оптимізація 3 

MATH 310 Основи звичайних диференційованих рівнянь 3 

STAT 341 Вступ до статистичних розрахунків та пошукових методів 

аналізу числових даних – середовище R 

2 

STAT 342 Вступ до статистичних розрахунків та пошукових методів 

аналізу числових даних – програмне забезпечення SAS   

2 

STAT 350  Лінійні моделі у прикладній статистиці 3 

STAT 380 Основи стохастичних процесів 3 

STAT 440 Робота з великими масивами даних 3 

STAT 445 Прикладний багатофакторний аналіз 3 

STAT 452 Статистика та прогнозування   3 

STAT 460 Байєсівська статистика   3 

STAT 475 Прикладний дискретний статистичний аналіз 3 

STAT 485 Прикладний аналіз часових рядів 3 

 

Джерело: Simon Fraser University, 2017b 

Таблиця М.2.8 

Університет імені Саймона Фрезера 

Навчальна програма  

Сертифікат з актуарної математики 

Курси початкового рівня/ Lower Division Requirements 

Шифр  Назва Кількість кредитів 

ACMA 210 Математика складних відсотків 3 

MATH 232 Прикладна лінійна алгебра 3 

STAT 270  Основи теорії ймовірності та статистичного 

аналізу 

3 

STAT 285 Теорія ймовірності та статистичий аналіз 3 

Курси поглибленого рівня /Upper Division Requirements 

ACMA 320 Актуарна математика I  5 

Щонайменше 

чотири з : 

  

ACMA 315 Теорія достовірності  3 

ACMA 335 Теорія ризику  3 
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ACMA 395 Окремі теми з актуарної науки 3 

ACMA 425 Актуарна математика II 3 

ACMA 445  Моделі збитків: Оцінка та вибірка  3 

ACMA 490 Вибрані аспекти актуарної науки   3 

ACMA 495 Курсовий проект з актуарної науки  3 

Щонайменше один 

з: 

  

MACM 316 Методи числового аналізу I  3 

MATH 308 Лінійна оптимізація  3 

STAT 330  Основи математичної статистики 3 

STAT 350 Лінійні моделі у прикладній статистиці  3 

Два додаткові курси можуть обиратись з запропонованого списку вибіркових дисциплін 

 

Джерело : Simon Fraser University, 2017c 

Таблиця М.2.9 

Університет імені Саймона Фрезера 

Навчальна програма  

Магістр з актуарної науки 

Шифр  Назва дисципліни  Кількість 

кредитів 

STAT 830 Статистична теорія I  4 

Два з:   

ACMA 820  Стохастичний аналіз страхових портфелів  4 

ACMA 821 Складні актуарні моделі 4 

ACMA 822 Оцінка та класифікація ризиків 4 

Два з:   

ACMA 850 Актуарна наука: окремі аспекти  

 

4 

STAT 850  Лінійні моделі та їх застосування  4 

STAT 851 Узагальнені лінійні моделі та дискретний статистичний 

аналіз   

4 

STAT 852  Сучасні методи прикладної статистики  4 

STAT 853 Застосування статистичних розрахунків  4 

STAT 855  Аналіз тривалості життя  4 

STAT 856  Аналіз динамічних даних  4 

STAT 857 Просторово-часові моделі   4 

STAT 890  Статистика: окремі аспекти   4 

А також:   

STAT 898  Магістерська робота 6 

 Додаткові курси за вибором  4 

Джерело : Simon Fraser University, 2017d 
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Таблиця М.2.10 

Реджайнський університет 

Навчальна програма бакалавр наук за профілем актуарна наука 

 Перший семестр Другий семестр 

Перший 

рік  

1. MATH 110 (Математичний аналіз I) 

2. STAT 160 (Основи статистики) 

3. CS 110 (Програмування та вирішення 

задач) 

4. ENGL 100 (Аналітичне читання та 

письмо I) 

5. Вибіркова дисципліна з циклу 

природничих наук 

1. MATH 111 (Математичний 

аналіз II) 

2. MATH 122 (Лінійна алгебра 

I) 

3. ENGL 110 (Аналітичне 

читання та письмо II) 

4. Вибіркова дисципліна з 

циклу природничих наук  

5. Вибіркова дисципліна з 

циклу мистецтвознавчих  

наук 

Другий 

рік 

1. ACSC 116 (Фінансова математика I) 

2. MATH 261 (Методи числового аналізу) 

3. STAT 251 (Основи теорії ймовірності) 

4. ECON 201(Основи мікроекономіки) 

5. Вибіркова дисципліна з циклу 

мистецтвознавчих  наук 

1. ACSC 216 (Фінансова 

математика II) 

2. ACSC 217 (Вступ до 

актуарної математики) 

3. MATH 213 (Векторне 

обчислення) 

4. STAT 252 (Основи 

статистичного аналізу) 

5. Вибіркова дисципліна з 

циклу природничих наук 

Третій рік  1. ACSC 317 (Актуарні моделі I) 

2. STAT 351(Теорія ймовірності) 

3. STAT 354(Методи лінійної статистики) 

4. BUS 285 (Основи фінансового обліку) 

5. Вибіркова дисципліна з циклу 

природничих наук, окрім шифру ACSC 

1. ACSC 318 (Актуарні моделі 

II) 

2. STAT 426 (Аналіз часу 

дожиття) →  

ACSC 316* 

3. ECON 202 (Вступ в 

макроекономіку) 

4. BUS 395 (Фінанси: 

теоретичні та прикладні 

аспекти) 

5. Вибіркова дисципліна з 

циклу природничих наук, 

окрім шифру ACSC 

Четвертий 

рік ** 

1. ACSC 417  (Основи страхування від 

нещасних випадків та достовірність) 

2. ACSC 390AA-ZZ  (Самостійне 

опрацювання ряд джерел з актуарної 

науки)чи дисципліна вільного вибору 

3. ACSC 418 (Аналіз часових рядів та 

прогнозування) 

4. Дисципліна вільного вибору 

5. Вибіркова дисципліна з циклу 

природничих чи мистецтвознавчих наук 

1. ACSC 456 (Прикладні 

стохастичні процеси) 

2. ACSC 419(Оцінка та вибір 

актуарних моделей) 

3. Курс з математики та 

статистики, що має шифр 

300 чи вище  

4. Дисципліна вільного вибору 

5. Дисципліна вільного вибору 
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Джерело: University of Regina, 2017a 

Таблиця М.2.11 

Університет Калгарі 

Навчальна програма підготовки бакалавра наук з актуарної науки 

Шифр  Назва дисципліни  Кількість 

кредитів 

Mathematics 211 or 213 Лінійні методи I чи лінійна алгебра I 

 

3 

Mathematics 249 or 265 or 275 Основи математичного аналізу чи 

математичний аналіз I або математичний 

аналіз для інженерів чи науковців 

3 

Mathematics 267 or 277 Математичний аналіз II чи Математичний 

аналіз з багатьма змінними для інженерів та 

науковців   

3 

Mathematics 311 or 313 Лінійні методи II чи лінійна алгебра II 3 

 Statistics 321 and 323 Основи теорії ймовірності та основи 

теоретичної статистики 

6 

Mathematics 367 and one from the 

field of Actuarial Science at the 

300 level or higher 

Математичний аналіз III  та вибіркова 

дисципліна з актуарної науки, що має шифр 

300 та вище 

6 

Computer Science 217 or 231 or 

235 or Data Science 211 

Основи теорії обчислювальних систем для 

міжгалузевих наук I або Основи теорії 

обчислювальних систем для спеціальності 

«комп’ютерні науки» 

Або Вступ до комп’ютерних наук чи 

Програмування баз даних  

3 

Actuarial Science 325, 327, 427 

and 527 

Теорія відсотка 

фінансова математика 

Життєві ризики I 

Життєві ризики II 

Життєві ризики III 

12  

Обираються з-поміж: Courses 

labelled Actuarial Science та 

Statistics 429, 505, 507, 533, 543 

 

Курси з актуарної науки  

Лінійні моделі та їх застосування  

Аналіз часових рядів 

Основи стохастичних процесів 

Моделі виживання  

Статистичне навчання 

21  

Загальноосвітні дисципліни  

Breadth Requirement  

Обираються дисципліни з наступного 

переліку:  

Антропологія 

Археологія  

Управління бізнес технологіями 

12 
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Хімічна інженерія  

Будівельна справа 

Комп’ютерна інженерія  

Електротехніка  

Енергетика та навколишнє середовище, 

Інженерія 

Географія  

Кинезиологія  

Інженерна механіка 

Медичні науки (всі курси цієї категорії) 

Політологія 

Психологія  

Соціологія 

 

Дисципліни, що читаються на факультеті 

мистецтв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Дисципліни вільного вибору  43 

 

Джерело: University of Calgary, 2017a 

Таблиця М.2.12 

Університет Торонто 

Навчальний план спеціалізованої програми «Актуарна наука» 

Рік навчання Шифр та назва курсу 

Перший рік MAT137Y1 (Математичний аналіз) 

MAT157Y1 (Аналіз операцій I) 

MAT223H1 (Лінійна алгебра I) 

MAT240H1 (Алгебра I) 

ECO101H1 (Основи мікроекономіки) 

ECO102H1 (Основи макроекономіки) 

STA130H1 (Основи статистичного мислення та 

математичні методи комп’ютерного 

моделювання) 

CSC108H1 (Основи комп’ютерного 

програмування) 

CSC120H1( Комп’ютерна наука для 

природничих спеціальностях) 

CSC121H1 (Комп’ютерна наука у статистиці) 

CSC148H1 (Вступ до комп’ютерної науки) 

Другій рік  ACT240H1 (Математичні основи інвестиційних 

кредитів) 

ACT245H1: (Фінансові принципи в актуарій 

науці I) 

ACT247H1: Основи життєвих ризиків 
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MAT237Y1: Обчислення з багатьма змінними  

MAT257Y1: Аналіз операцій II 

STA257H1: Теорія ймовірності та статистичний 

аналіз I  

STA261H1: Теорія ймовірності та статистичний 

аналіз II 

MGT201H1: Основи фінансового обліку  

Третій та четвертий рік навчання Обов’язкові дисципліни: 

 ACT348H1: Життєві ризики: поглиблене 

вивчення.  

ACT370H1: Фінансові принципи в актуарій 

науці II 

ACT451H1: Моделі збитків  

ACT452H1: Моделі збитків II 

STA302H1: Методи аналізу даних I  

STA314H1: Статистичні методи комп’ютерного 

осмислення I 

 

 Вибіркові дисципліни 

Список 1: ACT349H1: корпоративні фінанси для 

актуарної науки; ACT371H1: Основні методи 

формування резервів у страхуванні майна та 

відповідальності; ACT455H1: Поглиблені 

аспекти  актуарної науки; ACT460H1: 

Стохастичні методи в актуарій науці; 

ACT466H1: Достовірність та моделювання; 

STA457H1: Аналіз часових рядів; STA414H1: 

Статистичні методи комп’ютерного осмислення 

II 

 

Список 2: ACT372H1: Основні методи 

встановлення тарифікації у страхуванні майна 

та відповідальності; ACT470H1: Математика 

розрахунку пенсій: поглиблені аспекти ; 

ACT471H1: Актуарна наука у майновому 

страхуванні; ACT473H1: Окремі аспекти 

актуарної практики; ACT475H1: Страхові 

продукти та стандарти AXIS 

 

Джерело: University of Toronto, 2017a 
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Таблиця М.2.13 

Університет Вотерлоо 

Навчальна програма 

бакалавр математики з актуарної науки 

Програма передбачає щонайменше 26 курсів математичного спрямування з наступних: 

Шифр    Назва дисципліни 

Один курс з: 

CS 115  

CS 135  

CS 145 

   Основи комп’ютерної науки 1 

    Проектування функціональних програм 

    Проектування функціональних програм (Поглиблене вивчення) 

Один курс з: 

CS 116 

CS 136 

CS 146 

Основи комп’ютерної науки 2 

Проектування простих алгоритмів та абстракція даних 

Проектування простих алгоритмів та абстракція даних (Поглиблене 

вивчення) 

Один курс з: 

MATH 135  

MATH 145 

Алгебра для поглиблених програм математичного спрямування 

Алгебра (Поглиблене вивчення) 

 

Один курс з: 

MATH 106  

MATH 136  

MATH 146 

Прикладна лінійна алгебра 1 

Лінійна алгебра 1 для поглиблених програм математичного 

спрямування 

    Лінійна алгебра 1 (Поглиблене вивчення) 

Один курс з: 

MATH 127  

MATH 137  

MATH 147 

Математичний аналіз 1 для природничих спеціальностей 

Математичний аналіз 1 для поглиблених програм математичного 

спрямування 

 Математичний аналіз 1 (Поглиблене вивчення) 

Один курс з: 

MATH 128  

MATH 138  

MATH 148 

Математичний аналіз 2 для природничих спеціальностей 

Математичний аналіз 2 для поглиблених програм математичного 

спрямування 

Математичний аналіз 2 (Поглиблене вивчення) 

Один курс з: 

MATH 235 

 MATH 245 

Лінійна алгебра 2 для поглиблених програм математичного 

спрямування 

Лінійна алгебра 2 (Поглиблене вивчення) 

Один курс з: 

MATH 237  

MATH 247  

MATH 239  

MATH 249 

Математичний аналіз 3 для поглиблених програм математичного 

спрямування 

Математичний аналіз 3 (Поглиблене вивчення) 

Основи комбінаторики   

Основи комбінаторики  (Поглиблене вивчення) 

Один курс з: 

STAT 230  

STAT 240 

Теорія ймовірності 

Теорія ймовірності (Поглиблене вивчення) 

Один курс з: 

STAT 231  

STAT 241 

Статистика 

Статистика (Поглиблене вивчення 
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Один курс з: 

MATH 237  

MATH 247 

Математичний аналіз 3 для поглиблених програм математичного 

спрямування 

Математичний аналіз 3 (Поглиблене вивчення) 

Усі наступні курси: 

AFM 101  

ACTSC 231  

ACTSC 232  

ACTSC 331  

ACTSC 371  

ACTSC 431  

ACTSC 446  

AMATH 250  

ECON 101  

ECON 102  

ENGL 378/MTHEL 

300 MTHEL 131  

STAT 330  

STAT 331  

STAT 333 

Основи фінансового обліку 

Основи фінансової математики 

Життєві ризики 1 

Життєві ризики 2 

Вступ до інвестування 

Моделі збитків 1 

Математика фінансових ринків 

Основи диференціальних рівнянь  

Основи мікроекономіки 

Основи макроекономіки 

Професійна комунікація у статистиці та актуарій науці  

Основи актуарної діяльності 

Математична статистика 

Прикладні лінійні моделі 

 Теорія ймовірності: прикладний аспект 

Один курс з: 

STAT 340  

STAT 341 

Комп’ютерне моделювання складних систем  

Обчислювальна статистика та аналіз даних  

Три додаткові курси, що мають шифр 400 та ACTSC 

Два додаткові курси, що обираються з: 

Будь-які курси, що 

мають шифр 300/400, 

ACTSC 

AFM 424 

STAT 431  

STAT 433  

STAT 441 

STAT 443 

 

 

Інвестування в акціонерний капітал 

Узагальнені лінійні моделі та їх застосування 

Стохастичні процеси 

Статистичне навчання – Класифікація  

Прогнозування 

Додатковий курс з математики, що має шифр 300/400 

Студенти, що навчаються за програмою актуарна наука або статистика, обирають один з 

запропонованих нижче курсів: 

EMLS 101R Мовленнєва комунікація для навчальних цілей 

EMLS 102R Ефективна писемна комунікація англійською мовою  

EMLS 129R/ENGL 129R Писемне мовлення для навчальних цілей 

ENGL 109 Основи академічного письма  

SPCOM 100 Міжособистісна комунікація  

SPCOM 223 Ораторське мистецтво 

 

Джерело: University of Waterloo, 2017a 
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Додаток М.3 

Таблиця М.3.1 

Перелік ЗВО Канади, що пропонують англомовні актуарні програми/ курси, проте не є акредитованими 

Канадським інститутом актуаріїв 
№ Назва ВНЗ Назва програми Випускова кафедра Кількість кредитів  

1.  Університет Макмастера 

(McMaster University) 

 

Поглиблена програма бакалавра наук з 

актуарної та фінансової математики/ 

Honours BSc in Actuarial and Financial 

Mathematics 

 

 

Поглиблена програма дуальної освіти з 

актуарної та фінансової математики 

(бакалавр наук)/ Honours Actuarial and 

Financial Mathematics Co-op (B.Sc.) 

Кафедра математики та 

статистики/The Department of  

Mathematics and Statistics 

120 

 

 

 

 

 

 

120 

2. Нью-Браунсвік у 

Фредеріктоні  

New Brunswick in 

Fredericton 

Сертифікат з актуарної науки/ 

a Certificate in Actuarial Studies 

 

надається студентам будь-якого профілю 

навчання, за умови проходження курсів, з 

яких передбачене VEE, та дисциплін, що 

готують студентів до складання іспитів  

P, FM, and MLC 

Кафедра математики та 

статистики/The Department of 

Mathematics and Statistics 

27  

3.  Університет принца 

Едварда 

University of Prince Edward 

Програма бакалавра наук за 

спеціальністю «Актуарна наука»/ 

The Bachelor of Science with a Major in 

Actuarial Science 

 

Школа математичних та 

обчислювальних наук/ The 

School of Mathematical and 

Computational Sciences 

(SMCS) 

120 

4.  Університет Квінс 

Queen's 

Студенти, що навчаються на 

поглиблених програмах факультету наук 

будь-якого профілю, мають можливість 

вивчати курси з актуарної науки  

Кафедра математики та 

статистики/ Department of 

Mathematics and Statistics 

Не є освітньою програмою 

5. Уінсорський університет  Магістерська програма з актуарної науки/ Кафедра математики та 36 кредитів  



325 
 

 

(University of Windsor) Master of Actuarial Science статистики/ Department of 

Mathematics and Statistics 

6.  Йоркський університет  

(York University) 

Математика для товарознавчо-

комерційної діяльності / Mathematics for 

Commerce Program: 

 

 Спеціалізована поглиблена 

програма (бакалавр мистецтв)/ 

Specialized Honours B.A. Program 

 

 Поглиблена програма (бакалавр 

наук)/ Honours B.A. Program 

 

 Сертифікат з актуарної науки/ 

Certificate in Actuarial Science  

Кафедра математики та 

статистики /Department of 

Mathematics and Statistics 

 

 

 

 

120 

 

 

 

120 

 

 

 

36 

7.  Університет Далхаузі  

Dalhousie University 

Поглиблена програма зі спеціалізацією на 

актуарій науці (бакалавр наук)/BSc 

Concentrated Honours program in Actuarial 

science 

 

Поглиблена програма із подвійною 

спеціальністю з актуарної науки та іншої 

галузі (бакалавр наук)/BSc Combined 

Honours program in Actuarial Science and 

another subject 

 

Бакалавр наук за спеціальністю 

«Актуарна наука»/Bsc major in Actuarial 

Science 

 

Подвійна спеціальність (бакалавр наук чи 

бакалавр мистецтв)/ BSc or BA Double 

Спеціальність  «Актуарна наука»/ 

Major in Actuarial Science 

Кафедра математики та 

статистики / Department of 

Mathematics and Statistics 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 
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Спеціалізація з актуарної науки/Minor in 

Actuarial science  

 

 

 

 

 

Диплом з актуарної науки/ Diploma in 

Actuarial Science 

 

18 кредитів, присвячених 

курсам з актуарної науки 

для студентів, що 

навчаються на інших 

програмах, обсягом 120 

кредитів  

 

30 кредитів додатково до 

90, присвячених здобуттю 

іншого профілю  

8. Університет МакГілл 

(McGill University ) 

Студенти, що навчаються на 

бакалаврських  програмах факультету 

наук та факультету мистецтв, мають 

можливість вивчати курси з актуарної 

науки 

Кафедра математики та 

статистики /Department of 

Mathematics and Statistics 

Не є освітньою програмою 

 
Додаток систематизовано автором на основі аналізу джерельної бази дослідження  
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Додаток М.4 

 

 

Рис М.4.1 Топ-11 актуарних університетських програм за версією журналу CORPORATE KNIGHTS, 2010 РІК 

(з позиції наявності елементів екологічного виховання студентів та формування усвідомлення соціальної ситуації в країні, 

абсолютний показник при цьому становить 100%) 

 

Джерело: сформовано автором на основі Lappano, Lamsar, Yun, Obregón, Bourgi, Felder &Weinberg, 2010 

  

Університет Манітоби

Університет Квебеку в Монреалі

Університет Вотерлоу

Йоркський університет

Університет Лавалю

Університет Західного Онтаріо

Університет Калгарі

Університет імені Саймона Фрезера

Університет Рейджайна

Університет Конкордія 

Торонтський університет

32,90%

31,50%

31,10%

27,10%

25,30%

18,50%

18,20%

16,20%

11,60%

9,80%

7,80%
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Співвідношення університетських курсів, показників успішності для звільнення та іспитів професійних об’єднань 

 

 

Іспит SOA/ 

CAS 

Університет 

Конкордія 

Університет 

Мантоби 

Університет 

Саймона Фрезера 

Реджайський 

університет 

Університет Калгарі Університет 

Вотерлоу 

Університет 

Торонто 

Університет 

Західного Онтаріо 

Назва курсу Мін. 

бал 

Назва 

курсу 

Мін

бал 

Назва курсу Мі

н. 

бал  

Назва курсу Мі

н. 

бал  

Назва курсу Мін

. 

бал  

Назва курсу Мін

. 

бал 

Назва курсу Мін. 

бал 

Назва курсу Мін

. 

бал 

Фінансова 

математика 

(FM/2#1, 

FM/2# 2 

FM/2#3 

FM/2#4 ) 

ACTU 256 

Фінансова 

математика 

 

B+ ACT 2120 

Теорія 

відсотків 

 

B+ ACMA 210 

Математика 

складних 

відсотків 

B+ ACSC 116 

ACSC 216 

Фінансова 

математика 1,2 

 

80 ACSC 325 

Теорія 

відсотків / 

фінансова 

математика 

B+ 

 

ACTSC 231 

Основи 

фінансової 

математики 

80 ACT 240 

Математика 

інвестування  

ACT 245 

Фінанси у 

актуарій 

науці 

70 AS 2553 

Фінансова 

математика 

2557B 

Фінансове 

моделювання 

75 

Моделі 

фінансової 

економіки  

MFE/3F #1   

MFE/3F #2, 

MFE/3F #3 

MFE/3F #4 

MACF 401 

MACF 402 

Математика та 

фінансова 

інженерія 1,2 

B ACT 2020 

Економ.і 

фінан. ПЗ 

ACT 3340 

Похідні 

фін. 

інструмен

ти 

B 

 

А 

ACMA 340 

Фінансова 

економіка 

для актуаріїв  

ACMA 440 

Моделі фін 

економіки 

B 

 

B+ 

ACSC 316 

Фінансова 

математика 

80 ACSC 515 

Моделі 

фінансової 

економіки 

B+ 

 

 

ACTSC 371 

Основи 

інвестування 

ACTSC 

446/846 

Математичні 

моделі у 

фінансах 

 

80 

 

75 

ACT 245  

ACT 370 

Фін. 

принципи 

актуарної 

науки 1,2 

ACT 460 

Стохастичні 

методи 

70 

75 

75 

FM 2557B 

Фін. ринки та 

інвестиції 

FM 3520B 

FM 4521B 

Фінансове 

моделювання 

1,2 

75 

80 

80 

Моделі 

життєвих 

ризиків  

MLC #1 

MLC #2, MLC 

#3 

MLC #4 

ACTU 257 

ACTU 357 

Актуарна 

математика 1,2 

B ACT 3130 

ACT 3230 

Актуарні 

моделі 1,2 

B+ 

 

ACMA 320 

ACMA 425 

Актуарна 

математика 

 

B+ ACSC 217 

Основи акт. 

математики 

ACSC 317 

Актуарні 

моделі 

ACSC 456 

Стохастичні 

процеси 

 

75 ACSC 327 

ACSC 427 

ACSC 527 

Непередбачув

ані обставини 

1,2,3 

 

 

 

B+ 

 

ACTSC  232 

ACTSC  331 

Непередбачув

ані події 1,2 

 

ACTSC 455 

Практика 

страхування 

життя 

75 ACT 247 

ACT 348 

Непередбачув

ані події 1,2 

ACT 455 

Сучасні 

питання 

актуарної 

науки 

 

70 AS 2427B 

AS 3429A 

AS 3431B 

 

Непередбачу

вані події 

1,2,3 

 

 

 

75 

80 

80 

Побудова та 

оцінка 

актуарних 

моделей  

C/4 #1 

C/4 #2 

C/4 #3 

C/4 #4 

ACTU 457 

Теорія ризику 

ACTU 458 

Теорія 

достовірності 

ACTU 459 

Розподіл 

збитків 

 

 

B ACT 4630 

 

Побудова  

та оцінка 

актуарних 

моделей 

А ACMA 355 

ACMA 455 

Моделі 

збитків 1, 2 

B+ ACSC 318 

Актуарні 

моделі 

ACSC 419 

Оцінка та 

вибір моделей 

ACSC 417 

Основи страх. 

від нещасних 

випадків  

75 ACSC 437 

Актуарні 

моделі 

ACSC 531 

Оцінка та 

розподіл 

збитків 

ACSC 537 

Теорія 

достовірності 

B+ 

 

ACTSC 

431/831 

ACTSC 

432/832 

Моделі 

збитків 1, 2 

ACTSC 

433/833 

Аналіз 

тривалості 

життя 

75 ACT 451 

ACT 452 

Моделі 

збитків 1,2 

ACT 466 

Достовірність 

та 

моделювання 

 

 

75 AS 3424B 

AS 4824A 

Моделі 

збитків 1,2  

 

 

 

 

75 

80 

80 
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Джерело: Сформовано автором на основі Canadian Institute of Actuaries, 2011a; Canadian Institute of Actuaries, 2017f; 

Canadian Institute of Actuaries, 2017g; Canadian Institute of Actuaries, 2017h; Canadian Institute of Actuaries, 2017i; Canadian 

Institute of Actuaries, 2017j; Canadian Institute of Actuaries, 2017k; Canadian Institute of Actuaries, 2017l; Canadian Institute of 

Actuaries, 2017m.  
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Додаток П 

Таблиця П.1 

Іспити та модулі за спеціальностями для здобуття повного членства в КІА 

та/або в SOA 
Фінанси 

організацій та 

управління 

ризиками  

Фінансова 

математика та 

інвестування 

Індивідуальне 

страхування та 

ануїтети 

Пенсійне 

забезпечення  

Групове та 

медичне 

страхування  

Модуль з ризик 
менеджменту 

підприємства 

Модуль з 
фінансового 

моделювання 

Модуль з 
регулювання та 

оподаткування  

Модуль з 
соціального 

страхування 

Модуль з 
фінансової 

економіки 

Екзамен з ризик 

менеджменту 
підприємства 

Базовий іспит з 

фінансової 
математики та 

інвестування 

Іспит з 

тарифікації у 
страхуванні 

життя  

Модуль з фінансової 

економіки  

Модуль з основ 

здоров’я або з 
ризик 

менеджменту  

Іспит з основ 

корпоративних 
фінансів та ризик 

менеджменту 

підприємства 

Поглиблений 

іспит з 
фінансової 

математики та 

інвестування 

Іспит з фінансів 

та оцінки у 
життєвому 

страхуванні  

Іспит з 

законодавчого 
регулювання та 

фінансування 

(виключно по 
Канаді)  

Базовий іспит з 

групового та 
медичного 

страхування  

Модуль з 

фінансової 

звітності 

Модуль з ризик-

менеджменту 

Модуль з ризик-

менеджменту 

- Поглиблений іспит 

з групового та 

медичного 
страхування - 

Іспит з прийняття 

стратегічних 
рішень 

Іспит з управління 

інвестиційними 
ризиками або 

ризик-

менеджменту 

Іспит з 

управління 
життєвими 

ризиками або 

ризик 

менеджменту 

Іспит з 

проектування та 
бухгалтерського 

обліку 

Модуль з 

тарифікації, 
формування 

пасивів та 

прогнозування 

Модуль з 

сучасних аспектів 

корпоративних 
фінансів 

Модуль з 

фінансової 

звітності 

Модуль з 

фінансової 

економіки 

Модуль з ризик 

менеджменту 

Іспит зі 

спеціальності 

групове та 
медичне 

страхування  або з 

ризик 

менеджменту 

   Іспит з інвестування 

у пенсійні плани та 

управління 
ризиками чи іспит з 

ризик менеджменту 

 

Модуль з 

прийняття рішень 
та комунікативної 

взаємодії 

Модуль з 

прийняття рішень 
та комунікативної 

взаємодії 

Модуль з 

прийняття рішень 
та комунікативної 

взаємодії 

Модуль з прийняття 

рішень та 
комунікативної 

взаємодії 

Модуль з 

прийняття рішень 
та комунікативної 

взаємодії 

Курс з набуття 

повного членства 

Курс з набуття 

повного членства 

Курс з набуття 

повного членства 

Курс з набуття 

повного членства 

Курс з набуття 

повного членства 

 

Джерело: Society of Actuaries, 2017h 
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Додаток Р 

Таксономія Блума 

Додаток Р.1 

 

Рівні засвоєння навчального матеріалу за таксономією Блума 

1. Знання. Передбачає відтворення (у пам’яті) раніше засвоєної інформації: 

від окремих фактів, термінів та понять, процедур та методів до цілих теорій. 

2. Розуміння. Тлумачиться як здатність інтерпретувати попередньо 

вивчений матеріал, тлумачити та групувати факти, давати оцінку майбутнім 

тенденціям (тобто, встановлювати та передбачати можливі причинно-наслідкові 

зв’язки). По суті, цей рівень являє собою ступінь базового освоєння. Прикладом 

мислєневих операцій цього рівня можна назвати переведення інформації із 

словесної форми у числову, здійснення короткого викладу матеріалу тощо. 

3. Застосування. Означає застосування вже відомого матеріалу для 

вирішення конкретних завдань чи у новій ситуації. Складовими цього рівня 

можуть бути практичне використання правил, методів, понять, законів, принципів 

та теорій, реальними втіленнями яких є, до прикладу, вирішення математичних 

задач, правильне застосування методу чи процедури. 

4. Аналіз. До цього рівня відноситься здатність виявляти складові частини 

цілого, простежувати взаємозв’язки між компонентами та принципи їх організації. 

Ця категорія когнітивних умінь також передбачає розуміння як форми, так і 

змісту організації інформації, так звану здатність читати між рядків. Прикладами 

сформованості умінь та навичок цього рівня може бути визначення важливості 

інформації, здатність виявляти хибні судження як складову процесу міркування, у 

процесі обґрунтування висновків, здатність розрізняти факти та наслідки тощо. 

5. Синтез. Полягає у здатності складати окремі факти в нове єдине ціле. 

Результати навчальної діяльності, сформованість яких перебуває на цьому рівні, 

характеризуються певним рівнем вияву творчості, що передбачає здатність 

формулювати нові структури та їх складові. Прикладами синтезу може бути 

здатність розробити та запропонувати план, нову схему тощо. 

6. Оцінка. Передбачає здатність виявити цінність та значення певного 

матеріалу для досягнення конкретної мети, що має базуватись на чітких 

критеріях. Цей ступінь сформованості когнітивних умінь є найвищим, оскільки 

включає у себе елементи усіх вищезазначених ланок. 

 

Джерело: Forehand, 2005 
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Додаток Р.2 

Таблиця Р.2.1  

Рівні сформованості навчальних досягнень та ключові слова на їх позначення за таксономією Блума  

 
1 

Знання 

2 

Розуміння 

3 

Застосування 

4 

Аналіз 

5 

Синтез 

6 

Оцінка 

Давати визначення Описувати Застосовувати  Аналізувати Будувати Оцінювати 

Перерахувати  Обговорювати Показувати Підраховувати   Створювати  Стверджувати  

Вказувати Пояснювати Давати оцінку Групувати Виражати Обирати  

 Виразити  Здійснювати умовиводи Класифікувати Розробляти Розглядати  

 Виявити  Узагальнювати  Порівнювати Розвивати  Приймати рішення  

 Проілюструвати  Тлумачити  Роботи висновки Формулювати Судити  

 Окреслити  Знаходити  

зв’язки  

Протиставляти Удосконалити Переглядати  

  Використовувати  Простежувати Планувати  Перевіряти  

  Вимірювати  Відрізнити Підготувати Підтверджувати  

   Розв’язувати  Виробляти  

   Вираховувати Пропонувати  

   Досліджувати   

   Передбачати   

   Піддавати сумніву   

   Виділяти    

   Вибирати    

   Вирішувати    

   Перевіряти    

Джерело: Global CERA Association, 2014 
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Додаток С 

Рівні сформованості навчальних досягнень слухачів за таксономією 

Блума для проходження випробувань на рівні повного членства  

Додаток С.1 

Співвідношення рівнів сформованості ЗУНК за таксономією Блума для 

проходження випробувань на рівні повного членства за системою SOA 

 

 

Рис. С.1.1 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження модулю з ризик 

менеджменту 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми(Society of Actuaries, 

2013b) 

 

 

Рис. С.1.2 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту з ризик 

менеджменту 
 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2017k) 
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Рис. С.1.3 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК у результаті проходження іспиту з 

основ корпоративних фінансів та ризик менеджменту  

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми(Society of Actuaries, 

2018d) 

 

 

 

Рис. С.1.4 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання модулю з фінансової 

звітності 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2013c) 
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Рис. С.1.5 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання іспиту з прийняття 

стратегічних рішень 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018f) 

 

 

Рис. С.1.6 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання модулю з сучасних аспектів 

корпоративних фінансів 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2013d) 
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Рис. С.1.7 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання модулю з фінансового 

моделювання 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2013e).  

 

 

 

Рис. С.1.8 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання базового іспиту з 

фінансової математики та інвестування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018h).   
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Рис. С.1.9 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання поглибленого іспиту з 

фінансової математики та інвестування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018i) 

 

 

 

 

Рис. С.1.10 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання базового іспиту з 

управління інвестиційними ризиками 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018j) 
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Рис. С.1.11 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання модулю з 

регулювання і оподаткування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2013f) 

 

 

 

Рис. С.1.12 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання іспиту з тарифікації у 

страхуванні життя 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018k) 
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Рис. С.1.13 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для складання іспиту з фінансів та оцінки у 

життєвому страхуванні 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018l) 

 

 

 

Рис. С.1.14 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту з 

управління життєвими ризиками 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018m) 
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Таблиця С.1.1 

Залежність змісту вивчення модулю з фінансової економіки від обраної 

спеціальності 

№ Назва підтеми  Спеціалізація  

1 Вступ до фінансової економіки всі 

2 Теорія корисності всі 

3 Портфельна теорія Марковіца ІСА, ПВ 

4 Модель визначення вартості активів ІСА, ПВ 

5 Аномалії та поведінкові фінанси  Всі 

6 Огляд похідних фінансових інструментів ІСА, ПВ 

7 Стохастичні моделі вартості цінних паперів ІСА, ПВ 

8 Ціна опціонів та хеджування ІСА, ПВ 

9 Фармоекономіка ГМС 

10 Грошові потоки в сфері охорони здорв’я  ГМС 

11 Стимули та прийняття рішень в сфері охорони 

здоров’я  

ГМС 

12 Аналітика у фармоекономіці ГМС 

13 Сучасні корпоративні фінанси  Всі  

 

Джерело: сформовано автором на основі Society of Actuaries, 2014 
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Рис. С.1.15 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження модулю з 

фінансової економіки 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2014) 

 

 

Рис. С.1.16 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження модулю з 

соціального страхування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2013g) 
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Рис. С.1.17 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту з 

законодавчого регулювання та фінансування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018n) 

 

 

Рис. С.1.18 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження 

іспиту з проектування та бухгалтерського обліку 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of 

Actuaries, 2018o) 
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Рис. С.1.19 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту з 

інвестування у пенсійні плани та управління 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018p). 

 

 

 

Рис. С.1.20 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження модулю з основ 

здоров’я 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2013h) 
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Рис. С.1.21 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту з групового 

та медичного страхування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018q) 

 

 

 

Рис. С.1.22 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження поглибленого 

іспиту з групового та медичного страхування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of 

Actuaries, 2018r) 
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Рис. С.1.23 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження модулю з 

тарифікації, формування пасивів та прогнозування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2017l). 

 

 

 

Рис. С.1.24 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту зі 

спеціальності групове та медичне страхування 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Society of Actuaries, 

2018s) 
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Додаток С.2 

Співвідношення рівнів сформованості ЗУНК за таксономією Блума для 

проходження випробувань на рівні повного членства за системою CAS 

 

 

Рис. С.2.1 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту 7 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Casualty Actuarial 

Society, 2018f). 

 

 

Рис. С.2.2 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту 8 

 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Casualty Actuarial 

Society, 2018g ) 

  

40%

28%

16%

16%

2 3 5 6

24%

18%

6%

40%

12%

2 3 4 5 6



347 
 

 

 

 

Рис. С.2.3 Очікуваний рівень сформованості ЗУНК для проходження іспиту 9 

 

 Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Casualty Actuarial 

Society, 2018h ) 
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Додаток Т 

Професійна підготовка дипломованих актуаріїв з підприємницьких 

ризиків (CERA) 

Додаток Т.1 

Базова навчальна програма підготовки дипломованих актуаріїв з 

підприємницьких ризиків (CERA) 

2014 

 

Секція 1. Поняття ризик-менеджменту підприємства та його основи. 

A. Описувати поняття ризик-менеджменту , його основні механізми та значення для 

організацій. 

B. Пояснювати основні терміни ризик менеджменту 

C. Рекомендувати підходящі схеми здійснення ризик менеджменту в організаціях, а 

також прийнятну структуру управління.  

D. Оцінювати культуру управління ризиками організації, включаючи: усвідомлення 

ризику, підзвітність, дисципліну, співпрацю, матеріальні заохочення та 

спілкування. 

E. Демонструвати розуміння особливостей урядової діяльності, включаючи 

поведінку на ринку, аудит та ризики, пов’язані з порушенням законодавства. 

F. Продемонструвати розуміння структури ризику в нормативно-правовому та 

інших середовищах (наприклад, Basel Accord, Solvency II, ORSA, Swiss Solvability 

Test, Sarbanes-Oxley, COSO, Aus / NZ 4360, ISO 31000) та їх основні принципи. 

G. Продемонструвати розуміння особливостей діяльності регуляторів, рейтингових 

агентств, фондових аналітиків, аудиторів та стейкхолдерів компаній, а також як 

вони здійснюють оцінку та управління ризиками організації. 

 

Секція 2. Процес управління ризиками підприємства (структура і функції 

РМП та його передові технології).  

A. Продемонструвати уміння сформулювати ризик-апетит організації, бажаний 

профіль ризику, кількісні показники стійкості до певних видів ризику, філософія 

ризику та його цілі. 

B. Оцінювати загальну вразливість до корпоративного ризику, шо виникає внаслідок 

фінансових та нефінансових загроз.  

C. Порівнювати важливість оцінки та управління ризиками для різних 

стейкхолдерів: споживачів, регуляторів, уряду, директорів компаній, професійних 

консультантів, акціонерів та загалу. 

D. Уміти пояснити поняття наслідку та його вплив на різних зацікавлених сторін. 

E. Оцінювати складові успішного управління ризиками та структуру здійснення 

управління ризиками організації. 

F. Визначати, як фінансові й інші ризики та можливості впливають на вибір стратегії 

та як ризик-менеджмент може бути належним чином включений у стратегічне 

планування суб'єкта господарювання. 

G. Продемонструвати застосування процесу управління ризиками, таких складових 

як цикл управління ризик-менеджментом, а також актуальність зовнішніх впливів 

та ризиків, котрі постійно виникають.  
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H. Пропонувати рішення або стратегії з ризик-менеджменту для вирішення реальних 

та гіпотетичних ситуацій для фінансових та нефінансових організацій та 

підприємств.  

 

Секція 3. Категорії ризику та його ідентифікація.  

A. Опишіть різні визначення та поняття ризику. 

B. Обговорювати таксономію ризику 

C. Визначати та аналізувати ризики фінансової та нефінансової природи, з якими 

зіштовхуються суб'єкти господарювання, що включають, проте не обмежуються 

наступними: валютний ризик, кредитний ризик, ризик невиконання забовязань, 

ризик збільшення спреду, ризик ліквідності, процентний ризик, фондовий ризик, 

страховий ризик, ризики ціноутворення, ризик резервів, інші товарні ризики, 

операційний ризик, проектні ризики, правовий ризик та стратегічні ризики. 

 

Секція 4. Побудова ризикових моделей та об’єднання ризиків. 

A. Продемонструвати, як кожний з фінансових та нефінансових ризиків, що стоять 

перед суб'єктом господарювання, може бути підданий кількісному аналізу. 

B. Продемонструвати методи об’єднання ризиків у межах всього підприємства, що 

передбачають співставлення.  

C. Здійснювати оцінку та вибір належних копул, що є складовою процесу 

моделювання різнорідних ризиків. 

D. Демонстрування використання вірогіднісного аналізу та стрес-тестування в 

процесі вимірювання ризику 

E. Демонструвати використання теорії екстремальної вартості для моделювання 

ризиків.  

F. Продемонструвати важливість хвостів розподілу, кореляцій з хвостом та подій із 

низькою частотністю / високим ступенем серйозності. 

G. Демонструвати розуміння моделі та параметрів ризику.  

H. Здійснювати оцінку та вибір належних моделей для управління різноманітними 

ризиками, включаючи стохастичний підхід. 

 

Секція 5. Вимір ризиків та їх оцінка. 

A. Застосовувати показники ризику, щоб кількісно визначити його основні типи та 

стійкість до ризику у контексті інтегрованого процесу управління загрозами. 

B. Продемонструватие властивості міри ризику (наприклад, VaR та TVaR) та їх 

обмежень 

C. Аналізувати кількісні дані фінансового ринку та страхування ( включаючи ціни на 

активи, кредитні спреди та невиплата кредитних заборгованостей, процентні 

ставки, інциденти, фактори та збитки), використовуючи відповідні статистичні 

методи. 

D. Здійснювати аналіз ризиків, які важко піддаються кількісній оцінці, такі як 

операційні та ризики ліквідності.  

 

Секція 6. Засоби та технології управління ризиками. 
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A. Продемонструвати оптимізацію ризиків та вплив ризик-менеджменту на оціночну 

вартість організації. Проаналізувати співвідношення між ризиком та прибутками, 

які виникають внаслідок змін у профілі ризику організації. 

B. Продемонструвати способи передачі ризику третій стороні та здійснення оцінки 

витрат та вигоди таких дій. 

C. Продемонструвати способи послаблення ризику, без його передачі. 

D. Продемонструвати, яким чином похідні, вторинні цінні папери та фінансові 

контракти можуть бути використані для зменшення ризику або його передачі 

стороні, яка найбільш здатна взяти ризик на себе. 

E. Визначити прийнятний вибір стратегії хеджування для конкретної ситуації 

(наприклад, перестрахування, похідні фінансові інструменти, фінансові 

контракти), що забезпечує збалансованість прибутків та витрат, приймаючи до 

уваги кредитні ризики, базовий ризик, моральний ризик та інші ризики. 

F. Продемонструвати розуміння практичних аспектів хеджування ринкових ризиків, 

включаючи динамічне хеджування 

G. Продемонструвати використання інструментів та методів для визначення та 

управління кредитним ризиком та ризиком невиконання забовязань.  

H. Здійснювати аналіз застосування принципів управління активами та пасивами та 

інших принципів ризик-менеджменту до формування інвестиційної політики та 

стратегії  розподілу активів. 

I. Показати можливі стратегії управління ризиками для інших ключових типів 

загроз (наприклад, операційні, стратегічні, правові та страхові ризики) 

J. Застосовувати передовий досвід вимірювання ризиків, їх моделювання та 

управління різними фінансовими та нефінансовими ризиками, з якими мають 

справу суб'єкти господарювання. 

 

Секція 7. Економічний капітал. 

A. Демонструвати розуміння концепції економічних показників вартості та вимог до 

капіталу (наприклад, EVA, вкладена цінність, економічний капітал, регуляторні та 

облікові заходи) та їх використання в корпоративних процесах прийняття рішень. 

B. Застосовувати міри ризику та показати, як використовувати їх при оцінці 

капіталу. 

C. Надавати пропозиції щодо методики розподілу / оцінки вартості ризику / капіталу 

/стратегії хеджування для бізнес-підрозділів з метою оцінки їх ефективності. 

D. Показувати здатність розробляти модель капіталу для представницької фірми. 

 

Джерело: перекладено автором з оригіналу (Global CERA Association, 2014) 
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Додаток Т.2 

 

 

Рис. Т.2.1 Відсотковий розподіл очікуваної глибини засвоєння навчального матеріалу для здобуття кваліфікації CERA за 

таксономією Блума 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми(Global CERA Association, 2014) 
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Додаток Т.3 

Таблиця Т.3.1 

Випробування, що дають право отримання FSA, чи FSA та CERA 

Назва спеціалізації Іспит/модуль для FSA Іспит/модуль для FSA та 

CERA 

Фінанси організацій та 

РМП 

По завершенню іспитів, передбачених для цієї спеціалізації, 

кваліфікація CERA надається автоматично 

Фінансова математика та 

інвестування 

Ризик-менеджмент інвестицій Ризик-менеджмент 

підприємства 

Індивідуальне страхування 

життя та ануїтети 

Управління життєвими 

ризиками  

Ризик-менеджмент 

підприємства 

Пенсійні виплати Інвестування коштів 

пенсійних планів  

Ризик-менеджмент 

підприємства 

Групове страхування та 

страхування життя 

Модуль з основ  здоров’я 

Іспит зі спеціалізації групове 

страхування та страхування 

життя 

Модуль з РМП 

Іспит з РМП 

Загальне страхування Сучасні проблеми у 

страхуванні  

Ризик-менеджмент 

підприємства 

 

Джерело: Сформовано автором на основі Society of Actuaries, 2017m 
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Додаток Т.4 

 

Рис. Р.4.1 Рівні сформованості ЗУНК для проходження іспиту ST-9 

Джерело:Сформовано автором на основі аналізу навчальної програми (Casualty Actuarial Society, 2018j) 
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Додаток У 

Таблиця У.1  

Форми організації та проведення іспитів за системами SOA та CAS 

Екзамен  

SOA 

2017/2018 

Екзамен 

CAS 

Назва іспиту  Форма 

організації 

завдань 

Форма 

проведення  

Кількість 

тестів на 

рік  

Тривалість 

іспиту 

Іспити для отримання Асоційованого членства  

P 1 Теорія ймовірності 30 завдань, тест 

множинного 

вибору 

Тестування на 

комп’ютері 

6 3 години 

FM 2 Фінансова  

Математика 

35 завдань, тест 

множинного 

вибору 

Тестування на 

комп’ютері 

6 3 години 

MFE/ IFM  3F Моделі фінансової 

економіки/ 

Інвестиційні та 

фінансові ринки 

30 завдань, тест 

множинного 

вибору 

Тестування на 

комп’ютері 

3 3 години 

MLC/ 
LTAM 

-- Моделі страхування 
життя/ 

Довгострокові 

математичні 

розрахунки  

Тест 
множинного 

вибору, 

завдання, що 

вимагають 

розгорнуті 

відповіді 

Письмовий іспит  2 4 години 

C/ STAM 4 Побудова і оцінка 

актуарних моделей 

/Короткострокові 

математичні 

розрахунки 

35 завдань, тест 

множинного 

вибору 

Тестування на 

комп’ютері 

3 4,5 години 

-- 

 

S Статистика та 

стохастична модель  

 Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі  

2  

SRM - Статистика у 

моделюванні ризиків 

35 завдань, тест 

множинного 

вибору 

Тестування на 

комп’ютері 

1 3,5 години 

PA - Прогнозна аналітика Підготовка 

актуарного 

звіту 

Робота з 

програмами 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

RStudio 

1 5 годин 

 Exam 5 Основні методи 

встановлення 

страхових тарифів та 

оцінки зобов’язань 

28 завдань, 

розгорнуті 

відповіді (есе) 

та розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі, 

з 2018 року – 

електронний 

формат з 
використанням 

Excel 

2 4 години 

 

 

 

5 годин 

 Exam 6 Регулювання та 

фінансова звітність 

(по Канаді) 

30 завдань, 

розгорнуті 

відповіді (есе) 

та розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 4 години 

       

Іспити для отримання повного членства 

ERM   Ризик менеджмент 8 завдань, 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки  

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі  

2 4 години 

CFEFD  Основи 13 завдань (8 – Письмовий іспит 2 5 годин, 
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корпоративних 
фінансів 

ранкова, 5 – 
вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

у паперовому 
форматі 

ранкова та 
вечірня сесія  

CFESDM   Прийняття 

стратегічних рішень 

10 завдань (6 – 

ранкова, 4 – 

вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 

вечірня сесія 

QFICORE  Базовий іспит з 

фінансової 

математики та 
інвестування 

18 завдань (10 – 

ранкова, 8 – 

вечірня сесії), 
розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 
вечірня сесія 

QFIADV  Поглиблений іспит з 

фінансової 

математики та 

інвестування 

16 завдань (10 – 

ранкова, 6 – 

вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 

вечірня сесія 

QFIIRM  Іспит з управління 

інвестиційними 

ризиками 

5 завдань, 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 2 години 

ILALP  Іспит з тарифікації у 
страхуванні життя 

10 завдань (6 – 
ранкова, 4 – 

вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 
у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 
годин, 

ранкова та 

вечірня сесія 

ILALFVC  Іспит з фінансів та 

оцінки у життєвому 

страхуванні (по 

Канаді) 

10 завдань (6 – 

ранкова, 4 – 

вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 

вечірня сесія 

ILALRM  Іспит з управління 

життєвими ризиками 

5 завдань, 

розгорнуті 

відповіді та 
розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 2 години 

RETFRC  Іспит з 

законодавчого 

регулювання та 

фінансування 

(виключно по 

Канаді) 

12 завдань (7 – 

ранкова, 5 – 

вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 

вечірня сесія 

RETDAC  Іспит з проектування 

та бухгалтерського 

обліку (по Канаді) 

13 завдань (8 – 

ранкова, 5 – 

вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 

вечірня сесія 

RETRPIRM  Іспит з інвестування 
у пенсійні плани та 

управління ризиками 

6 завдань, 
розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 
у паперовому 

форматі 

2 2 години 

GHCORC  Базовий іспит з 

групового та 

медичного 

14 завдань (7 – 

ранкова, 7 – 

вечірня сесії), 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 
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страхування (по 
Канаді) 

розгорнуті 
відповіді та 

розрахунки 

вечірня сесія 

GHADV  Поглиблений іспит з 

групового та 

медичного 

страхування 

15 завдань (9 – 

ранкова, 6 – 

вечірня сесії), 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 5 годин, 

годин, 

ранкова та 

вечірня сесія 

GHSPC  Іспит зі 

спеціальності 

групове та медичне 

страхування   

5 завдань, 

розгорнуті 

відповіді та 

розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 2 години 

 Exam 7 Оцінка забов`язань 

по страховому 
договору, страхових 

компаній та ризик 

менеджмент 

25 завдань, 

розгорнуті 
відповіді (есе) 

та розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 
форматі 

1 4 години 

 Exam 8 Поглиблене 

вивчення тарифікації  

20 завдань, 

розгорнуті 

відповіді (есе) 

та розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

1 4 години 

 Exam 9 фінансовий ризик та 

показники 

рентабельності 

27 завдань, 

розгорнуті 

відповіді (есе) 

та розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

1 4 години 

Іспити для отримання кваліфікації CERA 

 ST9 Іспит зі 

спеціальності  

3 завдання, 

розгорнуті 

відповіді (есе) 
та розрахунки 

Письмовий іспит 

у паперовому 

форматі 

2 3 години 

 

Джерело: сформовано автором на основі аналізу навчальних програм  
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Модель системи професійної підготовки актуаріїв у Канаді 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цільовий блок 

Соціальне замовлення – підготовка висококваліфікованих фахівців з оцінки та управління 

ризиками, що володіють методологією забезпечення фінансової безпеки громадян у страхуванні, 

інвестуванні, бізнес середовищі та інших  сферах, де присутній фактор невизначеності.  

 

 

Мета – підготовка 

актуаріїв до виконання 

професійних обов’язків у 

відповідності до 

професійних стандартів – 

застосування належних 

знань та компенетностей, 

а також вияв гідної 

професійної поведінки 

Завдання: 

1. Формування технологічної компетентності: 
математична грамотність, уміння та навички у сфері 

статисти та моделювання, знання комп’ютерних 

наук, правого регулювання економіки. 
2. Розвиток навичок міжособистісного спілкування, 

прийняття рішень та критичного мислення. 

3. Вироблення ціннісних професійних орієнтацій з 

огляду на Принципи професіоналізму МАА та 
кодекс професійної етики актуарія. 

4. Сприяння усвідомленню важливості та 

формування здатності здійснювати неперервний 
професійний розвиток.  

 

Теоретико-методологічний блок 

Методологічні підходи 

Міждисциплінарний, професійно-

орієнтований, системний, 

компетентнісний, діяльнісний, 

андрагогічний . 

 

Принципи 

Загальнонаукові (інтеграції теорії з практикою, 

між предметних зв’язків, професійної 

спрямованості, наступності, проблемності, 

ситуативності, неперервності, модульності) та 

специфічні (регламентації та часового лімітування, 

моделювання самостійної діяльності).  
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КІА 
Акредитація університетських програм; курс з 

професіоналізму 

SOA 

Базові іспити P, FM, MFE, MLC ТА C; у редакції 

2018р – P, FM, IFM, LTAM, STAM,SRM та PA 

онлайн курс ―Основи актуарної діяльності‖ 

 

CAS 

Базові іспити 1, 2, 3F та S (MAS -1, MAS-

2);іспити 5 та 6; онлайн курс 1 та 2; курс з 

професіоналізму 

Акредитовані ВНЗ 

VEE, забезпечення можливості отримати 

звільнення іспитів з FM, MFE, MLC ТА C;  

Асоційоване членство 
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Джерело: Розроблено  автором  

  

Педагогічні умови 

 Поєднання формальної та неформальної форм професійної підготовки. 

 Наявність університетських програм, що пропонують навчання за моделлю дуальної освіти. 

 Залучення інформаційних технологій в освітній процес – останні виступають змістом і 

засобом навчання та перевірки рівня сформованості навчальних досягнень;  Навчальний 

процес в цілому базується на широкому використанні технологій дистанційного навчання. 

 Створення професійно-орієнтованого освітнього середовища шляхом підбору змісту 

навчання, форм перевірки рівня сформованості навчальних досягнень. 

 Залежність змісту навчання від спеціалізації: життєве, майнове страхування чи ризик-

менеджмент підприємства.  
 Проходження ряду випробувань на здобуття Асоційованого членства та всіх випробувань для 

здобуття Повного членства в професійному об’єднанні під час здійснення трудової діяльності на 

допоміжних посадах аналітика 

 

SOA 

Іспити та модулі за 

спеціальностями;DMAC;FAC 

CAS 

Іспити 7,8, 9.  

КІА 

Практичний курс; 

Постійний професійний 

розвиток.  

SOA  

Іспит та модуль з 

ризик менеджменту  

CAS 

Іспити  7, 9; 

семінар з ризик-

менеджменту та 
моделювання;  

Іспит ST -9 

Повне членство в КІА  Дипломований актуарій з 

підприємницьких ризиків (CERA) 

Результативний компонент  

Наявність повного членства у Канадському інституті актуаріїв, що служить посвідченням кваліфікації 

та підтвердженням високого рівня сформованості когнітивних умінь та навичок у відповідності до 

навчальних програм іспитів та модулів, курсів, семінарів та воркшопів. 
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Додаток Х 

Порівняльний аналіз підготовки актуаріїв у Канаді та Україні 
Додаток Х.1 

Таблиця Х.1.1 

Порівняння змісту навчання на університетських актуарних програмах українських ЗВО 

Назва навчальної дисципліни КНУ імені 

Шевченка 

ДВНЗ «ПУ імені 

Василя 

Стефаника»  

ЛНУ імені Івана 

Франка  

ЧНУ імені Юрія 

Федьковича 

Основи законодавства у страховій сфері + + - - 

Ділове спілкування іноземною мовою - + - - 

Іноземна мова - - - - 

Методологія та організація наукових 

досліджень  

+ + - + (writing mathematical 

paper in English) 

Методика викладання математики у вищій 

школі 

+ + + + (та інформатики) 

Професійна етика актуарія  + + - - 

Математика фінансів + + + (програмування задач 

фінансової математики) 

+ 

Моделі виживання  + + + + 

Фінанси та фінансова звітність + + - + 

Статистичні методи у ризиковому 

страхуванні  

+ + - + 

Комп’ютерна статистика  + + + + 

Фінансова економіка - + + - 

Математичні основи страхування + (математичні 

основи страхування 

життя) 

+ +  +(математичні основи 

страхування життя) 

Вибіркові обстеження  + + + - 

Математична економіка - + - - 
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Виробнича практика + + + + 

Магістерська робота + + + + 

Курсова робота + - + - 

Інтелектуальна власність  - + - + 

Цивільний захист  - + - + 

Науковий семінар - + + + 

Асистентська практика + + + + 

Навчальна практика + + + + 

Математичні методи макроекономічної 

теорії та ризик-менеджменту  

+ - - - 

Непараметрична статистика + - - - 

Математичні основи захисту інформації  + - - - 

Моделювання випадкових процесів. 

Дифузійні процеси та процеси Леві   

+ - - - 

Актуарні моделі в перестрахуванні. + - - - 

Оптимальне стохастичне керування в 

актуарній математиці  

+ - - - 

Вейвлет-аналіз та його застосування в 

статистиці. Якісний аналіз математичних 

моделей в економіці 

+ - - - 

Граничні теореми теорії випадкових 

процесів. Актуарне резервування у 

страхуванні життя. 

+ - - - 

Часові ряди. Моделювання випадкових 

процесів  

+ - + - 

Фінансовий аналіз + - - - 

Регресійний аналіз  + - - - 

Педагогіка вищої школи. Психологія вищої 

школи  

+ - + (педагогіка і психологія 

вищої школи) 

+ (педагогіка та 

психологія вищої 
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школи) 

Статистика випадкових процесів + - - - 

Прикладна теорія випадкових процесів + - - - 

Дослідження операцій  + - - - 

Марковські процеси в актуарій математиці  + - - - 

Моделювання фінансових ризиків - - + - 

Стохастичний аналіз у фінансах - - + - 

Оптимізація у фінансах - - + - 

Програмування в середовищі Python  - - + - 

Аналіз даних в середовищі R - - + - 

Методи прогнозування  - - + - 

Диференціальні форми в евклідових 

просторах 

- - + - 

Математичні моделі теорії портфеля  - - + - 

Методи опису сторінок та їх використання - - + - 

Додаткові розділи страхової математики  - - + - 

Математичні моделі ризикового 

страхування  

- -  + - 

Додаткові розділи фінансової математики  - - + - 

Ринок цінних паперів  - - - + 

Джерело: сформовано автором на основі аналізу навчальних планів  
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Додаток Х.2 
Навчальні плани підготовки актуаріїв у закладах вищої освіти України  
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Додаток Х.3 

Кваліфікаційний мінімум для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, розроблений 

Нацкомфінпослуг 

 

1. Основи цивільного законодавства: 

1) загальні положення про юридичну особу; 

2) загальні положення про договір; 

3) зобов'язання: поняття, підстави виникнення, виконання, припинення.  

2. Основні поняття щодо страхової діяльності: 

1) страховики та страхувальники, їх права та обов'язки; 

2) форми, види та об'єкти страхування; 

3) поняття страхового ризику та страхового випадку.  Страхові виплати, тарифи і платежі; 

4) співстрахування та перестрахування; 

5) об'єднання страховиків, їх функції та повноваження. Перелік обов'язкових об'єднань.  

3. Обов'язкові види страхування: 

1) законодавство, що регулює обов'язкові види страхування; 

2) практика актуарних розрахунків за обов'язковими видами страхування; 

3) особливості методів формування страхових резервів за обов'язковими видами страхування.  

4. Договір та правила страхування: 

1) вимоги до змісту договорів, правил страхування; 

2) методики розрахунку тарифних ставок за видами страхування, іншими, ніж страхування життя; 

3) порядок укладання та умови припинення договору страхування, його недійсність; 

4) види договорів перестрахування.  

5. Фінансові аспекти діяльності страховика: 

1) умови забезпечення платоспроможності страховика; 

2) особливості визнання активів та зобов'язань при оцінці платоспроможності страховика; 

3) вимоги до капіталу страховика; 

4) страхові резерви та страхові фонди; 
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5) зміст і порядок державного регулювання розміщення коштів страхових резервів. Вимоги до складу, структури та 

якості активів; 

6) методика формування резервів зі страхування життя; 

7) демографічна ситуація в Україні, огляд офіційних статистичних даних. Таблиці тривалості життя; 

8) правила формування резервів з  видів  страхування, інших, ніж страхування життя.  

6. Звітність, бухгалтерський облік, фінансові показники діяльності: 

1) бухгалтерський облік основних операцій та особливості застосування національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку при обліку операцій страховика, що здійснює страхування життя; 

2) бухгалтерський облік основних операцій та особливості застосування національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку при обліку операцій страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя; 

 3) фінансова звітність страховика та її склад. Аналіз фінансової звітності страховика; 

 4) особливості  підготовки форм звітності, які заповнюються актуарієм. Аналіз звітності страховика.  

7. Оподаткування страхової діяльності: 

1) особливості оподаткування діяльності зі страхування; 

2) особливості оподаткування при здійсненні перестрахування у нерезидентів; 

3) особливості оподаткування діяльності з розміщення  

страхових резервів; 

4) особливості оподаткування страхових  виплат,  відшкодувань тощо, у тому числі при виплаті на користь 

нерезидентів.  

8. Деякі аспекти фондового ринку України: 

1) поняття ринку цінних паперів,  первинний і вторинний ринок цінних паперів; 

2) поняття цінних паперів, їх види та основні характеристики; 

3) державний контроль за випуском і обігом цінних паперів; 

4) поняття похідних  цінних  паперів.  Використання  похідних цінних паперів для зменшення ризиків; 

5) особливості виплати доходу за цінними паперами в Україні.  

9. Пенсійна система України: 

1) загальний огляд трирівневої пенсійної системи України; 

2) діяльність актуаріїв та актуарні розрахунки в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 

3) актуарні розрахунки в системі недержавного пенсійного забезпечення; 
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4) пенсійні  активи: їх склад, формування, облік та використання; 

5) зобов'язання недержавного пенсійного фонду; 

 6) загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами.  

10. Законодавче регулювання актуарної діяльності: 

вимоги законодавства України щодо актуарної діяльності. 

 

Джерело: Розпорядження Державної Комісії з Регулювання Ринків Фінансових Послуг України. № 5922 «Про 

затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками», 2006 
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Додаток Х.4 

 

 

 

 

Таблиця Х.4.1 

 

Кількість осіб зі свідоцтвом про актуарні розрахунки  

№ Тип свідоцтва  Кількість осіб в Україні 

1 Без обмеження строку дії 28 

2 На три роки у сфері страхування життя 5 

3 На три роки у сферах нежиттєвого страхування 3 

Загальна кількість  36 

 

Джерело: Нацкомфінпослуг,2017 
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Додаток Х.5 

Таблиця Х.5.1 

 Порівняльний аналіз кількості кредитів на магістерських програмах 

підготовки актуаріїв у КНУ Шевченка та університету імені Саймона 

Фрезера 
№ Назва дисципліни Кількість кредитів 

КНУ імені 

Шевченка  

Університет 

імені Саймона 

Фрезера  

1 

 

Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 

власності 

 

3 

- 

 

2 Професійна та корпоративна етика 3 - 

3 Математика фінансів 5 - 

4 Математичні основи страхування життя 

(всього)  

4 - 

5 Математичні основи ймовірносної 

теорії інвестування 

4 - 

6 Статистичні методи у ризиковому 

страхуванні (всього)  

4 - 

7 Моделі виживання 3 - 

8 Математична економіка 5 - 

9 Вибіркові обстеження 4 - 

10 Комп'ютерна статистика 5 4 

11 Переддипломна виробнича практика 7 - 

12 Магістерська робота 14 6 

13 Математична статистика  - 4 

14 Математичні методи макроекономічної 

теорії та ризик-менеджменту 

5 - 

15 Фінанси та фінансова звітність 4 - 

16 Непараметрична статистика 5 - 

17 Математичні основи захисту інформації 4 - 

18 Асистентська практика  9 - 

19 Курсова робота  2 - 

 

Джерело: сформовано автором на основі навчальних планів  
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Додаток Х.6 

Таблиця Х. 6.1 

 

Вибіркові дисципліни за програмою актуарна та фінансова математика КНУ імені Тараса Шевченка  

 
Спеціалізація «Актуарна та фінансова математика»  

ДВС.2.01 Моделювання випадкових процесів.  

Дифузійні процеси та процеси Леві 

ДВС.2.02 Актуарні моделі в перестрахуванні. 

 Наближені обчислення в фінансовій математиці 

ДВС.2.03 Оптимальне стохастичне керування в актуарній математиці 

Спеціалізація «Математичні основи страхування і фінансів» 

ДВС.1.01 Вейвлет-аналіз та його застосування в статистиці. Якісний аналіз 

математичних моделей в економіці 

ДВС.1.02 Граничні теореми теорії випадкових процесів. Актуарне 

резервування у страхуванні життя 

ДВС.1.03 Часові ряди. Моделювання випадкових процесів та чисельні методи 

 

Джерело: сформовано автором на основі навчальних планів  
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Додаток Х.7 

Таблиця Х.7.1 

 Порівняння переліків блоків вибіркових дисциплін у КНУ імені Тараса Шевченка та університету імені Саймона 

Фрезера 

 
КНУ імені Тараса Шевченка  Університет імені Саймона Фрезера  

Перелік 1. Фінансовий аналіз. Регресійний 

аналіз. Педагогіка вищої школи та 

педагогічна майстерність викладача. 

Перелік 1. Стохастичний аналіз страхових 

портфелів. Актуарні моделі. Вимірювання 

ризику та його розподіл.  

Перелік 2. Статистика випадкових процесів. 

Прикладна теорія випадкових процесів. 

Психологія вищої школи.  

Перелік 2. Окремі аспекти актуарної науки. 

Лінійні моделі та додатки. Узагальнені 

лінійні моделі та дискретний аналіз даних. 

Сучасні методи прикладної статистики. 

Статистичні розрахунки. Аналіз ресурсів. 

Аналіз динамічних даних. Просторово 

часові моделі. Окремі аспекти статистики.  

Перелік 3. Дослідження операцій. 

Марковські процеси в актуарій математиці . 

. 

Перелік 4. Основи законодавства в 

страховій справі. Професійна етика 

актуарія.  

 

Перелік 5. Методика викладання 

математики у вищих навчальних закладах. 

Методика викладання математики та 

статистики у ВНЗ.   

 

Джерело: сформовано автором на основі навчальних планів  
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Додаток Х.8 

Співвідношення обов’язкових та вибіркових дисциплін в КНУ імені 

Тараса Шевченка та університеті імені Саймона Фрезера 

 

 

 

 

 

 

Рис. Х.8.1 Співвідношення обов’язкових та вибіркових дисциплін в КНУ 

імені Тараса Шевченка 

 

Джерело: сформовано автором на основі навчальних планів  

 

 

 

Рис. Х.8.2 Співвідношення обов’язкових та вибіркових дисциплін в 

університеті імені Саймона Фрезера 

 

Джерело: сформовано автором на основі навчальних планів  
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Додаток Х.9 

Таблиця У.9.1 

Аналіз забезпечення українськими університетами акредитованих 

SOA та CAS курсів  

 
№ Назва ВНЗ Складова 

VEE 

Академічни

й курс  

Вимоги 

до рівня 

успішнос

ті 

Початок 

чинності 

акредита

ції 

Втрата 

чинності 

акредита

ції 

Документаль

не 

підтвердженн

я  

1 Дніпропетровськ

ий національний 
університет 

Прикладні 

статистичні 
методи 

 

Економіка 

Економетри

ка  
 

 

 

Макроеконо

міка 

Мікроеконо

міка  

Добре 

Відмінно 
 

01.01.1998 31.12.2004 Оригінал 

додатку до 
диплому 

2 ДВНЗ «КНЕУ 

імені В. 

Гетьмана» 

Економіка Макроеконо

міка 

Мікроеконо

міка 

Добре 

Відмінно 

01.01.2002 31.12.2014 Оригінал 

додатку до 

диплому 

3 КНУ імені 

Тараса 
Шевченка 

Прикладні 

статистичні 
методи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Економіка 

Часові ряди 

та 
математична 

статист ста  

(необхідне 

додаткове 

проходженн

я курсу з 

регресії в 

інших 

акредитован

их 

установах) 

 
Математичн

а економіка 

Добре 

Відмінно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.1995 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.09.2000 

31.12.2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
31.12.2020 

Оригінал 

додатку до 
диплому 

4 НТУУ «КПІ» Прикладні 

статистичні 

методи 

 

Економіка 

Економетри

ка  

 

 

Макроеконо

міка 

Мікроеконо

міка 

Добре 

Відмінно 

 

01.01.2001 31.12.2015 Оригінал 

додатку до 

диплому 

5 Києво-

Могилянська 

академія 

Прикладні 

статистичні 

методи 
 

Статистика 

та 

економетрик
а (курс 2,3,4) 

Добре 

Відмінно 

 

01.01.1996 31.12. 

2007 

Оригінал 

додатку до 

диплому 

Джерело: Сформовано автором на основі Society of Actuaries, 2017q 
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Додаток Х.10 

Таблиця Х.10.1 

Порівняльний аналіз систем підготовки актуаріїв в Канаді та Україні  

Канада Україна 

Модель підготовки актуаріїв 

Змішана  Змішана  

Регулятор професійної підготовки  

Канадський інститут актуаріїїв – професійне 

об’єднання  

Нацкомфінпослуг – державний 

колегіальний орган  

Наявність повного членства місцевого професійного обєднання у МАА 

так Ні (Товапиство актуаріїв України – 

асоційований член МАА) 

Стандарти та нормативно-правове регулювання 

Стандарти МАА («Керівництво з організації 

актуарної освітньої підготовки»,Навчальна 

програма, «Принципи професіоналізму», 

«Керівництво з постійного підвищення 

кваліфікації») Міжнародної асоціації 

CERA(Міжнародна угода CERA, Навчальна 

програма), КІА (Кваліфікаційні вимоги до актуаріїв 

у Канаді;Кодекс нормативів етики для слухачів та 

учасників будь-яких форм навчальних занять у 

рамка освітньої системи КІА Принципи 

професійної поведінки та етики здобувачів у 

рамках освітньої системи КІА; Програма 

акредитації університетів;Кваліфікаційний 

стандарт з постійного професійного розвитку.) 

«Про затвердження Кваліфікаційних 

вимог до осіб, які можуть займатися 

актуарними розрахунками» (редакція 

від 07.11.2017), розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Положення про 

навчання, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації та складання екзаменів 

особами, які проводять діяльність на 

ринках фінансових послуг» (остання 

редакція від 13.06.2014), 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про 

затвердження Кваліфікаційного 

мінімуму для осіб, які можуть 

займатися актуарними розрахунками» 

(від 20.06.2006). А також Конституція 

України, Закон України «Про освіту», 

Закон України «Про вищу освіту» 

Освітні провайдери 

Спілка актуаріїв, Спілка актуаріїв з нежиттєвого 

страхування, Канадський інститут актуаріїв, 

акредитовані КІА ВНЗ та ряд навчальних закладів, 

що забезпечують підтвердження академічними 

результатами  

ВНЗ, що пропонують актуарні 

програми або Спілка актуаріїв, Спілка 

актуаріїв з нежиттєвого страхування чи  

Інститут та факультет  актуаріїв; 

Інститут післядипломної освіти та 

бізнесу  

Кількість ВНЗ, що пропонують підготовку за актуарним профілем 

19 

 (11 акредитованих КІА та 8 без акредитації) 

5 

Наявність університетських актуарних програм бакалаврського та магістерського 

рівня 
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Акредитовані англомовні ВНЗ(1 – магістерська та 

19 бакалаврських) 

Акредитовані франкомовні ВНЗ (2 магістерські, 4 

бакалаврські) 

ВНЗ, що не мають акредитації 

(1 –магістерська та 9- бакалаврські ) 

5 магістерських програм 

Наявність механізму акредитації ВНЗ 

Так  Ні  

Обовязковість навчання на університетських актуарних програмах для отримання 

статусу кваліфікованого актуарія  

ні ні 

Кваліфікація, зазначена в університетському дипломі 

Бакалавр/ магістр з актуарної науки чи бакалавр з 

актуарної математики 

«Математик», «Актуарій» 

Підстава для визнання особи кваліфікованим актуарієм 

Наявність повного членства в КІА (FCIA) Наявність свідоцтва Нацкомфінпослуг  

Наявність національної системи професійних іспитів 

ні ні 

Необхідна кількість  іспитів за системами CAS чи SOA для задоволення 

кваліфікаційних вимог  

13 (за системою CAS) 

19 (за системою SOA) 

6 (за системою CAS) 

5 (за системою SOA) 

 

Кількість установ, що забезпечують VEE 

83 5 

Наявність стандартів постійного професійного розвитку 

Так (100 годин) Ні 

Джерело: сформовано автором 
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Додаток Ц 

 Словник-тезаурус за темою дослідження 

1. Accreditation 

Actuary (AcA) 

 

Відповідальний за акредитацію актуарій,  представник КІА 

у обов’язки якого входить постійний моніторинг 

відповідності курсів, з предметів, від складання іспитів з 

яких студенти звільняються,до вимог місцевого 

професійного об’єднання. Відповідальним актуарієм може 

бути особа з частковою зайнятістю на період до 4-х років 
2. Accreditation 

Committee (AC)  

 

Акредетаційній комітет. Структурний підрозділ, 

створений у рамках Канадського інституту актуаріїв у 2010 

році, основним завданням якого стало впровадження 

програми схвалення університетів на предмет забезпечення 

високого рівня підготовки майбутніх спеціалістів – 

Програмb акредитації університетів. 
3. Actuarial 

calculations 

Актуарні розрахунки. Розрахунки тарифних ставок у 

страхуванні на основі методів математичної статистики , 

що у вигляді математичних формул відображають механізм 

наповнення та витрат страхового фонду. 
4. Actuarial 

science 
Актуарна наука. Міждисциплінарна галузь знань, що є 

теоретичною основою страхового бізнесу та заснована на 

більш вузьких наукових дисциплінах: актуарна математика, 

теорія ймовірності, статистика, фінанси, економіка та 

комп’ютерні науки. 
5. Actuary Актуарій. Спеціаліст із актуарної науки, котрий володіє 

теорією актуарних розрахунків та має належну освітню 

підготовку.   
6. Associate of the 

Canadian 

institute of 

actuaries 

(ACIA) 

Асоційований член Канадського інституту актуаріїв. 

Кваліфікаційний ступінь системи професійної підготовки 

актуаріїв у Канаді. Для його отримання, особа повинна 

скласти ряд базових іспитів, пройти онлайн курси та 

воркшоп з професіоналізму 
7. Canadian 

institute of 

actuaries 

Відповідальний за акредитацію актуарій,  представник КІА 

у обов’язки якого входить постійний моніторинг 

відповідності курсів, з предметів, від складання іспитів з 

яких студенти звільняються,до вимог місцевого 

професійного об’єднання. Відповідальним актуарієм може 

бути особа з частковою зайнятістю на період до 4-х років .  

8. CAS Advanced 

Exams 

Іспити поглибленого рівня за системою CAS. Екзамени, що 

складаються особами, котрі прагнуть спеціалізуватись на 

майновому страхуванні. Їх складають Іспити 5,6,7,8 та 9.  

9. Continuing 

Professional 

Development 

(CPD) 

 

Постійний професійний розвиток. Навчальна діяльність 

осіб, що вже здобули статус кваліфікованого актуарія, з 

розширення професійних знань, умінь та навичок  та 

підтримання їх на належному рівні, що здійснюється з 

урахуванням вимог МАА та КІА («Керівництво з 

постійного підвищення кваліфікації МАА», «Принципи 
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професіоналізму», «Кваліфікаційний стандарт з постійного 

професійного розвитку»).  

10. Cooperative 

program  

11. (Co-op program) 

 

Кооперативна програма. Специфічний термін, що 

використовується на позначення університетських програм, 

що пропонують навчання за моделлю дуальної освіти:  

програма поєднання роботи та навчання.  

12. Eligibility and 

Education 

Council (EEC) 

 

Комітет з питань освіти на надання членства. Єдиний  

освітній структурний підрозділ у структурі КІА, що 

забезпечує:   

 Розробка та моніторинг за дотриманням 

кваліфікаційних вимог для отримання членства в 

Інституті; 

 Розробка освітніх програм видів навчальної 

діяльності, що адмініструються КІА; 

 Організація та підтримка партнерських зв’язків з 

іншими освітніми організаціями та університетами; 

 Розробка, організація та підтримка заходів з  

постійного професійного розвитку; 

 Здійснення моніторингу за дотриманням вимог з 

постійного професійного розвитку та розгляд справ у 

випадку порушення його норм; 

 Висловлення експертної думки 

13. Fellow of the 

Canadian 

institute of 

actuaries (FCIA) 

Повний член Канадського інституту актуаріїв. Найвищий 

кваліфікаційний ступінь, що його може здобути особа, що 

проходить сертифікацію шляхом складання ряду іспитів, 

модулів, семінарів та воркшопів за системою SOA чи CAS. 

У Канаді лише особа, що має статус повного члена КІА, 

може називати себе актуарієм.   

14. Global CERA 

Treaty 

Міжнародна угода з підготовки та діяльності 

дипломованих актуаріїв з підприємницьких ризиків. 

Основний нормативний документ у сфері підготовки 

фахівців, що мають статус CERA, що з-поміж іншого 

містить:  

Перелік професійних об’єднань, які уповноважені надавати 

кваліфікацію дипломованого актуарія з підприємницьких 

ризиків (CERA) та є так званими уповноваженими 

представниками (award signatories) Асоціації, а також 

умови набуття такого статусу. 

2. Особливості набуття статусу сторони за договором 

приєднання, що має сформований адміністративний 

механізм для функціонування CERA, проте не має 

повноважень присуджувати відповідну кваліфікацію. 

3. Положення про допустимість наявності варіацій 

розшифрування абревіатури CERA: кваліфікований 

аналітик з підприємницьких ризиків (Chartered Enterprise 

Risk Analyst), сертифікований аналітик з підприємницьких 

ризиків (Certified Enterprise Risk Analyst), кваліфікований 
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актуарій з підприємницьких ризиків (Chartered Enterprise 

Risk Actuary), сертифікований актуарій з підприємницьких 

ризиків (Certified Enterprise Risk Actuary). 

4. Суть та особливості надання закладу статусу 

акредитованої установи з надання освітніх послуг. 

5. Підстави для визнання особи CERA  

6. Положення про визнання кваліфікації CERA: наявність 

кваліфікації не є підставою для автоматичного отримання 

членства у будь-якому професійному об’єднані актуаріїв у 

країнах-членах Міжнародної асоціації CERA – такий статус 

лише зобов’язує організації не чинити перешкод для 

здійснення професійної діяльності та визнавати особу як 

таку, що має високий рівень компетентності, без 

проведення додаткового тестування чи інших форм 

контролю рівня сформованості ЗУНК. 

7. Процедури здійснення поправок та змін навчальної 

програми та освітніх стандартів з ризик менеджменту. 

8. Можливість надання кваліфікації CERA фахівцям 

практикам , у випадку, якщо останні зарекомендували себе 

як фахівці з ризик-менеджменту, навіть за відсутні 

проходження освітньої підготовки за стандартами 

Асоціації.  

15. Mathematical 

statistics 

Математична статистика. Сучасна галузь математичної 

науки, яка займається статистичним описом результатів 

експериментів і спостережень, а також побудовою 

математичних моделей, що містять поняття ймовірності. 

Теоретичною базою математичної статистики служить 

теорія ймовірностей. 

16. Preliminary 

Exams 

Іспити базового рівня, екзаменаційні випробування, що 

становлять основу для професійного становлення актуарія, 

незалежно від галузі актуарної практики. За системою 

SOA: іспит з теорії ймовірності (іспит P), фінансової 

математики (іспит FM), моделі фінансової економіки (іспит 

MFE), побудова та оцінка актуарних моделей (іспит C) ; за 

моделлю CAS, іспит MLC замінено на випробування  S 

(статистика та вірогідні сні моделі ).  

17. Professional 

body  

Професійне об’єднання. Формально визнана організація, 

що має свій статут чи хартію, та поширює власну 

юрисдикцію на функціонування всієї професії чи окремого 

аспекту професійної діяльності. При цьому, певні види 

членства в організації набуваються шляхом складання ряду 

іспитів та наявності відповідності вимогам до здійснення 

професійної діяльності.  

18. Prometric Система автоматизованого тестування, що 

використовується SOA для проходження  чотирьох іспитів 

базового рівня (всі, окрім MLC).  

19. SOA Advanced 

Exams 

Іспити поглибленого рівня за системою SOA. Ряд 

екзаменів, котрі складають особи, що в майбутньому 
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прагнуть спеціалізуватись на життєвому страхуванні. 

Передбачають п’ять спеціалізацій:  фінанси організацій та 

управління ризиками, фінансова математика та 

інвестування, індивідуальне страхування та ануїтети, 

пенсійне забезпечення, групове та медичне страхування.  

20. Structured 

activity 

Структурована діяльність з постійного професійного 

розвитку, що передбачає відвідування запланованих 

заздалегідь заходів, де передбачено можливість обміну 

ідеями та думками, де представлене більш ніж одне 

бачення проблеми, наприклад, відвідування засідань, 

семінарів або інших програм з відповідним змістом, які є 

професійно значущими для  окремих учасників. 

21. TBE – 

Technology-

Based 

Examination  

Іспит з використанням інформаційних технологій. Термін, 

що використовується у системі CAS на позначення 

складання іспиту 5 з весни 2018 року на комп’ютерах у 

дистанційному форматі.   

22. University 

accreditation 

program (UAP) 

Програма акредитації університетів. Основний документ, 

котрий регламентує отримання звільнення від професійних 

іспитів базового рівня. Програма являє собою сукупність 

вимог до змісту та організації навчання, професорсько-

викладацького складу та рівня успішності студентів, котрі 

можна систематизувати наступним чином: 

 Наявність бакалаврської актуарної програми, що 

передбачає навчання протягом як мінімум 3 років, для 

магістерських програм – 1 рік, а також тривалого 

успішного досвіду підготовки студентів. 

 Науково-дослідницька робота, що здійснюється 

викладачами університету у сферах, котрі мають 

безпосередній стосунок до актуарної програми (актуарна 

наука, статистика, фінанси економіка тощо) 

 Наявність схвалених  курсів з економіки, 

корпоративних фінансів та методів прикладної статистики, 

з яких, для отримання членства у SOA, CAS чи КІА, 

вимагається підтвердження академічними результатами. 

 Наявність внутрішньо університетської системи 

контролю за якістю навчального процесу.  

 Співпраця з КІА з роботодавцями, здійснення 

профорієнтаційної роботи зі студентами шляхом залучення 

університетської спільноти до професійно-орієнтованих 

освітніх заходів.   

 Вимоги до кадрового забезпечення навчального 

процесу: 1 штатний працівник, котрий є повним членом 

КІА, SOA чи CAS або іншої визнаної у світі актуарної 

організації;1 штатний викладач, що є повним чи 

асоційованим членом КІА; штатний викладач на повну 

ставку чи 0,5 посадового окладу, що є визнаним 

професіоналом з викладання дисциплін актурного профілю; 
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інші науково-педагогічні кадри, що забезпечують 

викладання відповідно до типу програми та її розміру.  

 Призначення відповідального актуарія. Саме у 

обов’язки останнього входить постійний моніторинг 

відповідності курсів, з предметів, від складання іспитів з 

яких студенти звільняються, та навчального процесу в 

цілому до очікувань СІА. Рівень кваліфікації таких 

посередників між КІА та власне університетом має бути 

наступними: наявність повного членства у КІА чи іншій 

визнаній актуарій організації; наявність статусу 

асоційованого члена КІА; наявність щонайменше 5-ти 

річного досвіду роботи у якості практикуючого актуарія чи 

на викладацькій ниві.  

 Вимоги щодо змісту навчання: навчальна програма 

акредитованих університетів повинна відповідати 

навчальному матеріалу екзаменаційної програми на рівні 

85 %. Більш того, у випадку, якщо програма відображала 

менше ніж 100 % матеріалу, що включений до іспитів, від 

університетів вимагалось обґрунтування того, за рахунок 

якого матеріалу зазначена різниця буде компенсована та 

його цінності для професійної підготовки майбутніх 

актуаріїв.  

 Показники успішності студентів:80 % загальної 

оцінки за курс мають складати результати іспитів та 

тестування, що за деталізацію матеріалу та тривалістю 

мають бути наближеними до іспитів професійних 

об’єднань; мінімальний показник успішності з 

акредитованих курсів має бути на рівні оцінки «В».  

23. Unstructured 

activity 

Неструктурована діяльність з постійного професійного 

розвитку, що передбачає неформальне вдосконалення 

знань, умінь та навичок  шляхом, до прикладу, 

опрацювання літератури, неформального обговорення чи 

консультування з колегами тощо.  

24. Validation by 

Educational 

Experience 

(VEE) 

Підтвердження академічними результатами. Термін, що 

використовується на позначення трьох предметів, з яких 

особа, що претендує на отримання членства, повинна 

отримати щонайменше B-у рамках навчання в навчальних 

закладах. – економіка, корпоративні фінанси, прикладна 

статистика.  

 



Додаток Ш 

Довідки про впровадження результатів дисертації 
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глобалізації: 2 Міжнародна наук.-практ. конференція, Київ, 7-8 червня 

(с. 195–197). Київ: Педагогічна думка.  
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Додаток Ю 

 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору»,  Київ, 24-26 

листопада 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Особливості 

системи вищої освіти Канади. 

2. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вища школа: 

удосконалення якості підготовки фахівців», Київ, 26-29 квітня 2017 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Особливості регулювання підготовки та 

професійної діяльності актуаріїв у Канаді.  

3. ХIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017», Київ, 19-21 

квітня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: Усунення мовного 

бар`єру як фактор вдосконалення актуарної освіти.  

4. VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної 

професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних 

процесів», Київ – Хмельницький, 18 травня 2017 р., заочна форма участі. 

Тема доповіді: The introduction of university-based actuarial education in 

Canada: challenges and prospects (Запровадження університетської освіти за 

актуарним профілем у Канаді: труднощі та перспективи).  

5. 1 Міжнародна науково - практична конференція «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2017. Освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації», Київ, 15-16 червня 

2017 р, заочна форма участі. Тема доповіді: Особливості впровадження 

актуарної освіти в університетах Канади.  

6. Міжнародна наукова конференція «Трансформація в українській освіті і 

наукових дослідженнях: світовий контекст», Умань, 17 квітня 2017 р., 

заочна участь. Тема доповіді: The development of university based actuarial 

education in Canada. (Розвиток актуарної освіти в університетах Канади).  

7. VІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, Київ, 18-21 

травня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Щодо питання про 

важливість підготовки кваліфікованих актуаріїв через призму їх 

функціональних обов’язків. 

8. V Міжнародна науково-практична конференція «Становлення молодого 

фахівця: сучасні тенденції», Краматорськ, 30 жовтня 2017 р., заочна 

форма участі. Тема доповіді Підприємницькі ризики як сфера 

застосування компетенцій актуаріїв. 
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9. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», Мукачево, 

26- 27 жовтня 2017 року, очна форма участі. Тема доповіді: Міжнародна 

актуарна асоціація як джерело стандартів професійної освіти.  

10. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і 

студентів «Проблеми навігації і управління рухом», Київ, 22-24 листопада 

2017 р., очна участь. Тема доповіді: Професійна етика як складова 

організації процесу навчання актуаріїв у Канаді. 

11. II Міжнародна конференція «Наука та суспільство», м. Гамільтон, Канада, 

17 листопада 2017, заочна форма участі. Тема доповіді:Qualitative and 

quantitative analysis of the learning aims and objectives of Chartered Enterprise 

Risk Actuaries` professional training (Кількісний та якісний аналіз цілей та 

завдань підготовки дипломованих актуаріїв з підприємницьких ризиків).  

12. XXXII Міжнародна наукова конференція «Актуальные научные 

исследования в современном мире», Переяслав-Хмельницький, 26-27 

грудня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Онлайн курси CAS та 

SOA як складова змісту підготовки актуаріїв у Канаді.  

13.  Х Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Наукові 

дослідження у 2018 році», Краматорськ, 9 лютого 2018 р., заочна участь. 

Тема доповіді: Курс з професіоналізму CAS та воркшоп CIA як складова 

професійної освіти за актуарним профілем у Канаді. 

14. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вища школа: 

удосконалення якості підготовки фахівців», Київ, 26-27 квітня 2018 р., 

дистанційний формат. Тема доповіді: Відображення сучасних освітніх 

тенденцій у системі професійної підготовки актуаріїв у Канаді. 

15. Науково-практичний семінар «Комунікація в мережевому суспільстві. 

Роль іноземних мов», Київ, 15-16 травня 2018р, очна участь. Тема 

доповіді: Роль англомовної компетентності у професійному становленні 

актуаріїв.  

16.  VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів», Київ-Хмельницький, 18 травня 2018 р., заочна 

форма участі. Тема доповіді: Порівняльний аналіз особливостей 

здійснення професійної підготовки актуаріїв у Канаді та Україні.  

17. VІ-та Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція 

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і 

професійній освіті», Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р., дистанційний 

формат. Тема доповіді: Особливості змісту навчання на актуарних 

програмах в університетах Канади. 
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18. II Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2018. Освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації», Київ, 7-8 червня, заочна 

участь. Тема доповіді: Особливості механізму набуття повного та 

асоційованого членства у Канадському Інституті Актуаріїв.   

 


