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ПЕРЕДМОВА
Сучасне ринкове суспільство неможливо собі уявити без страхування, яке
є невід’ємною складовою цивілізованого життя в розвинутих країнах, сприяє
розвитку економіки та розв’язанню соціальних проблем, забезпечує неперервність процесу суспільного виробництва та дієву систему захисту майнових
прав та інтересів усіх громадян і підприємств різних форм власності.
Тому, як для сучасного менеджера, економіста, підприємця, так і для пересічного громадянина, необхідно мати уявлення про те, що таке страхування, та
яку роль воно відіграє в управлінні, і вміти вибирати найбільш ефективні методи страхування фінансового ризику, завдяки яким досягається найбільше його
зниження.
В сучасних джерелах із страхування загалом та актуарної математики зокрема, поданих у списку використаних джерел, основна увага приділяється викладу теоретичного матеріалу, а в меншій мірі розглядають його практичні аспекти. Тому вважаємо за доцільне видати навчальний посібник, в якому був би
знайдений розумний компроміс між теоретичними аспектами та методами актуарних розрахунків.
Навчальний посібник написаний згідно з типовою навчальною програмою
дисципліни “Актуарні розрахунки” та складається із семи розділів, кожен з
яких включає її основні теми.
Розділ 1. Цілі та інструментарій актуарних розрахунків. Розділ 2. Загальні
засади моделювання ризику, його аналіз та управління ним в страхуванні. Розділ 3. Моделі числа запитів (позовів). Розділ 4. Банкрутство страхових компаній. Розділ 5. Формування страхових резервів. Розділ 6. Моделі управління ризиком за допомогою перестрахування. Розділ 7. Визначення страхового тарифу
в страхуванні життя.
Основний текст супроводжується наведеними в кінці кожного розділу контрольними запитаннями та прикладами, які, без сумніву, сприятимуть кращому
розумінню та засвоєнню основних теоретичних положень і активізуватимуть
самостійну роботу студентів над курсом.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів і працівників
страхових компаній.
Автори висловлюють щиру подяку доктору економічних наук, професору
кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету Лук’яновій В.В., професору, доктору економічних наук, завідувачу кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії Башнянину
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Григорію Івановичу, а також професору, доктору фізико-математичних наук,
завідувачу кафедри вищої математики Львівського Національного університету
ім. Івана Франка Копитку Богдану Івановичу за корисні зауваження, які були
висловлені ними при рецензуванні посібника.
Сподіваємося, що робота над посібником “Актуарні розрахунки” буде для
Вас цікавою та корисною. Ми цінуємо Вашу думку і хочемо знати, що було
зроблено нами правильно, що ще можна додати, які зауваження у Вас виникли.
Будь-ласка надсилайте їх за електронною адресою:
kafedraEPR@mail.ru
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