
 
 

 
Вакансія: Актуарний аналітик 
Компанія: ПрАТ «СК«Кардіф» 
 

1. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ 
1.1. Основними обов’язками актуарія є технічне та математичне обґрунтування та 

забезпечення діяльності страхової компанії. 
1.2. Здійснення актуарних розрахунків. 
1.3. Розробка страхових програм та продуктів, методологій та оцінка ризику у відповідності 

до законодавства та внутрішніх вимог Компанії. 
1.4. Розрахунок та оцінка страхових тарифів та комплектації ризиків. 
1.5. Розрахунок бізнес-планів, стрес-тестування, креш-тестування, оцінка сум під ризиком та 

фінансових показників. Аналіз дохідності продукту/компанії. 
1.6. Складання та аналіз технічних баз. 
1.7. Участь у розробці відповідних документів для налаштування операційної системи обліку 

договорів страхування. 
1.8. Аналіз портфелю страхових випадків. Огляд практики страхового відшкодування та її 

оцінки. 
1.9. Обробка статистичних даних, аналіз страхового портфелю, можливих збитків, страхових 

надходжень та витрат, ведення статистики роботи компанії. 
1.10. Аналіз статистичних показників результатів роботи з партнерами. 
1.11. Оцінка андеррайтингового, кредитного та ринкового ризиків. 
1.12. Участь у проведенні розрахунків резервів у звітні періоди, підготовці звітності до ГО та 

локальної звітності стосовно показників дохідності та фінансової діяльності компанії, її 
аналіз, а також участь у складанні бюджету. 

1.13. Підготовка договорів та додатків до договорів перестрахування для реєстрації їх у 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг. Підготовка документів для здійснення розрахунків з перестраховиком. 

1.14. Участь у проведенні розрахунків показників перестрахування, підготовці бордеро та 
тант’єми. 

1.15. Участь у моніторингу ризику компанії та його оптимізація, що включає в себе: 
виявлення, визначення та оцінку ризиків; збір необхідної інформації для здійснення 
оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю за ризиками; проведення стрес-
тестування; надання пропозицій Заступнику директора Актуарного департаменту щодо 
заходів покращення ефективності системи управління ризиками. 

1.16. Виконання вимог Процедури виявлення та реєстрації фінансових операцій, що 
підлягають фінансовому моніторингу, сприяння працівнику відповідальному за 
проведення фінансового моніторингу у виконанні покладених на нього обов`язків. 

1.17. Дата аналітика. 
 

 
 

2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
2.1. На посаду актуарія призначається особа, що має повну вищу (магістр) професійну 

математичну та актуарну освіту. 
2.2. Стаж роботи в галузі актуарної діяльності в страхових компаніях не менше 1 року. 
2.3. Вільне володіння іноземною мовою – англійською. 

 
 



 
 

3. АКТУАРІЙ ПОВИНЕН ЗНАТИ: 
3.1. Правила добровільного страхування; 
3.2. Нормативну та правову базу страхування; 
3.3. Формування резервів СК; 
3.4. Правила та процес формування резервів. 
3.5. Розрахунки параметрів та резервів перестрахування. 
3.6. Методи розрахунку показників для прогнозування результатів діяльності компанії. 
3.7. Методологічна розробка та програмування. 
3.8. Вміти користуватись комп’ютером та іншим  організаційно - технічним обладнанням в 

обсязі досвідченого користувача. 
3.9. Знати правила та норми охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку  

підприємства та пожежної безпеки. 
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