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 Що з наведеного далі охоплюється обсягом поняття "страховий 

захист"? 

1) Здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового 

ризику; 

2) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією; 

3) відшкодування збитків, завданих стихійним лихом; 

4) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва. 

 

З яких фондів складається сукупний фонд страхового захисту? 

1) Резервних фондів підприємств; 

2) амортизаційних фондів; 

3) кредитів банків; 

4) резервних фондів, передбачених бюджетом; 

5) іноземних інвестицій; 

6) резервів страхових організацій. 

 

У яких формах виникли перші страховики? 

1) Товариства взаємного страхування; 

2) страхового товариства з повною відповідальністю; 

3) акціонерного страхового товариства; 

4) державної страхової організації. 

 

У якій послідовності виникли перелічені далі види страхування? 

1) Страхування життя; 

2) страхування від вогню; 

3) страхування морських суден; 

4) страхування сільськогосподарських тварин від загибелі; 

5) страхування від нещасних випадків на виробництві; 

6) страхування вантажів; 

7) страхування ритуальних витрат. 

 

Які функції виконує страхування ? 

1) Фіскальну; 

2) заощадження коштів; 

3) превентивну; 

4) формування і використання резервів; 

5) ризикову; 

6) стимулюючу. 

 

З наведеної далі інформації вибрати nринципи страхування. 

1) Максимальна сумлінність сторін страхового договору; 

2) суброгація; 

3) форма власності на об'єкт страхування; 

4) страховий інтерес; 

5) повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах; 
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6) повна сплата страхових премій; 

7) відсутність простроченої заборгованості за кредитами. 

 

Які з перелічених далі заходів сприяють підвищенню ролі страхування 

("+"), а які цьому заважають ("-")? 

1) Зниження інфляції; 

2) поліпшення роботи персоналу страхових компаній; 

3) відсутність належного статистичного та іншого інформаційного 

забезпечення; 

4) збільшення обсягів банківського кредитування; 

5) низькі розміри державного пенсійного забезпечення; 

6) зменшення безплатних соціальних послуг. 

 

 

Класифікація страхування за економічними ознаками - це класифікація 

за такими характеристиками: 

1) об'єктами страхування; 

2) формами проведення страхування; 

3) статусом страхувальника; 

4) часом виникнення окремих видів страхування. 

 

Існують такі галузі страхування: 

1) обов'язкове; 

2) майнове; 

3) добровільне; 

4) страхування життя; 

5) особисте; 

6) відповідальності. 

 

Класифікація страхування з метою ліцензування страхової діяльності 

передбачає такі види: 

1) страхування вантажів та багажу; 

2) страхування автомобілів; 

3) страхування кредитів; 

4) страхування дітей до повноліття; 

5) страхування пенсій; 

6) страхування загальної відповідальності. 

 

Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть 

бути такі: 

1) смерть застрахованого з будь-якої причини; 

2) смерть застрахованого лише від нещасного випадку; 

3) дожиття застрахованим до закінчення строку дії договору страхування. 
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Які з перелічених видів страхування є обов 'язковими? 

1) страхування майна (крім врожаю) у державних сільськогосподарських 

підприємствах; 

2) страхування військовозобов'язаних; 

3) страхування пасажирів на приміських маршрутах; 

4) страхування авіапасажирів; 

5) страхування заставного майна; 

6) страхування небезпечних вантажів. 

 

Які з видів страхування не належать до майнового? 

1) Страхування наземного транспорту; 

2) страхування інвестицій; 

3) страхування кредитів; 

4) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. 

 

Які форми страхування ви знаєте? 

1) Добровільне і обов'язкове; 

2) життя і загальне; 

3) особисте, майнове, відповідальності; 

4) правильними є твердження 1), 2), 3). 

 

Які риси безпосередньо характеризують "великі ризики"? 

1) Імовірність настання ризику; 

2) територія, охоплена ризиком; 

3) охоплена ризиком галузь господарської діяльності; 

4) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств; 

5) вид стихійного явища (події): вода, вогонь, вітер і т. ін. 

 

У чому полягає аналіз ризику? 

1) Оцінка ризику; 

2) зменшення ризику; 

3) ідентифікація ризику; 

4) уникнення ризику; 

5) діагностика ризику; 

6) пізнання ризику. 

 

Які заходи є етапами менеджменту ризиком? 

1) Фінансування; 

2) самофінансування ризику; 

3) уникнення ризику; 

4) страхування; 

5) контроль; 

6) обмеження ризику; 

7) аналіз ризику; 

8) попередження ризику. 
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Які риси є критеріями страхувальності ризиків? 

1) Випадковість; 

2) можливість оцінки у вартісних одиницях; 

3) низький ступінь імовірності; 

4) надзвичайно великі втрати 

 

Що таке страховий продукт? 

1) Страховий поліс; 

2) процес укладання договору страхування; 

3) комплекс зобов'язань страховика; 

4) боргове зобов'язання страховика; 

5) страхове відшкодування. 

 

Коли провадиться мінімізація ризику? 

1) На кожному етапі процесу страхування; 

2) при настанні страхового випадку; 

3) під час визначення розміру страхового відшкодування; 

4) під час укладання страхового договору; 

5) при суброгації (використанні регресних прав). 

 

Якщо страховий випадок протягом дії договору страхування не настав, 

чи реалізовано страховий продукт? 

1) Лише частково; 

2) так, у повному обсязі; 

3) ні, бо не сплачене страхове відшкодування; 

4) так, якщо до договору страхування було видано страховий поліс; 

5) ні, оскільки страховик не виконав усіх зобов'язань. 

 

Виконання страхувальником зобов'язань за договором страхування 

являє собою: 

1) складову частину страхового продукту; 

2) частину страхового внеску; 

3) одну з умов для отримання страхового відшкодування; 

4) підстави для сплати тантьєми; 

5) своєчасну сплату страхових внесків. 

 

Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового 

продукту такі: 

1) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору; 

2) страховий тариф, ризики, франшиза; 

3) зобов'язання сторін, ризики, розмір страхових резервів; 

4) якість страхового продукту, тариф, сервіс; 

5) якість страхового продукту, тариф, реклама.  
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Які з перелічених далі видів діяльності заборонено виконувати страховій 

компанії? 

1) Перестраховувати ризики іноземних страховиків; 

2) купувати для своїх потреб і продавати акції, емітовані комерційними 

банками, 

3) надавати консультаційні послуги з питань страхування та ризику-

менеджменту; 

4) надавати короткострокові кредити страхувальникам, які тривалий час 

страхують у компанії майнові ризики. 

 

Які з перерахованих далі функцій виконує Ліга страхових організацій 

України? 

1) Надає дозвіл на організацію філій страховиків; 

2) здійснює перестрахування ризиків; 

3) сприяє удосконаленню страхового законодавства; 

4) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам; 

5) підтримує міжнародні контакти зі страховими об'єднаннями. 

 

Що з наведеного далі входить до комплексу маркетингових комунікацій 

(marketing communication mix)? 

1) Реклама в засобах масової інформації; діяльність, спрямована на 

формування позитивної громадської думки щодо свого товару, фірми; 

2) реклама в засобах масової інформації; заходи, які стимулюють купівлю; 

діяльність, спрямована на формування позитивної громадської думки про 

свій товар, фірму: пошук і утримання клієнта; 

3) реклама в засобах масової інформації, заходи, які стимулюють купівлю; 

пошук і утримання клієнта, відновлення напрямлених довгострокових 

зв'язків між виробником і споживачем; 

4) "sales promotion"; "public relations": "direct marketing". 

 

Які з наведених далі завдань має виконувати реклама страхової 

компанії? 

1) Створювати широку популярність і образ продуктів компанії та самої 

компанії, що запам'ятовується; 

2) бути спрямована на надання більшої значущості запропонованим 

нововведенням; 

3) підтримувати популярність компанії, поширювати образ продуктів і 

компанії, брати участь в оновленні образу продуктів компанії; 

4) бути позиціонуючою у "відповідь на сподівання споживачів", масованого 

впливу, ненав'язливе всюдисущою. 

 

Які три фактори насамперед зумовлюють потребу господарств у 

страхуванні сільськогосподарських ризиків? 

1) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; 

2) сезонність сільськогосподарського виробництва; 
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3) небезпека втрати капіталу, що авансований у сільськогосподарське 

виробництво; 

4) необхідність оформлення банківських кредитів; 

5) отримання більшого прибутку; 

6) покриття збитків у тваринництві, що можуть бути наслідком неврожаю 

кормових культур; 

7) можливість стихійного лиха. 

 

Яких заходів має вжити страховик у разі неповної сплати 

страхувальником визначених за договором платежів зі страхування 

врожаю сільськогосподарських культур? 

1) Припинити дію договору; 

2) зменшити страхову суму; 

3) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страховими 

преміями із суми належного відшкодування збитків; 

4) подати позов до суду про стягнення заборгованості. 

 

Діями працівника, який виконував ремонт обладнання у приміщенні 

клієнта, було спричинено шкоду третій стороні у вигляді тілесних 

пошкоджень. Відшкодування буде здійснене за договором страхування: 

1) відповідальності перед споживачем; 

2) відповідальності товаровиробника за якість продукції; 

3) професійної відповідальності; 

4) відповідальності роботодавця. 

 

Розширене покриття зі страхування відповідальності за шкоду. 

спричинену навколишньому середовищу, не відшкодовує збитків: 

1) пов'язаних з неможливістю третіх осіб користуватися своєю власністю в 

результаті забруднення; 

2) спричинених витратами третіх осіб на очищення й усунення наслідків 

забруднення; 

3) спричинених витратами страхувальника на очищення і усунення наслідків 

забруднення;  

4) спричинених витратами страхувальника на очищення його власності, 

майна. 

 

Які з названих характеристик мають становити основу системи 

депозитного страхування (СДС)? 

1) Однаковість страхових внесків усіх банків - учасників СДС до фонду 

страхування; 

1) необмеженість страхової відповідальності за депозитами; 

2) диференціація страхових тарифів (внесків); 

3) власна участь застрахованих у покритті ризиків; 

4) добровільність участі банків у СДС. 
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Які втрати враховуються при страхуванні прибутку? 

1) Прибуток, не отриманий страхувальником; 

2) прибуток не отриманий контрагентами страхувальника; 

3) витрати, які мають постійний характер; 

4) витрати, які мають змінний характер. 

 

 

Сума власного утримання страховика становить 50 тис. ум. од. Сума 

ексцедента - 200 тис. ум. од. Якою буде місткість договору? 

1) 250 тис. ум. од.; 

2) 150 тис. ум. од.; 

3) 200 тис. ум.од. 

 

Що означає договір з 60 %-вою квотою? 

1) Цедент приймає 60 % кожного ризику; 

2) цедент приймає 40 % кожного ризику; 

3) перестраховик приймає 40 % кожного ризику; 

4) перестраховик приймає 60 % кожного ризику. 

 

Основна перевага факультативного перестрахування: 

1) жодних переваг; 

2) висока ставка комісії перестрахування; 

3) увага, що приділяється окремим ризикам; 

4) легкість в управлінні. 

 

Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок: 

1) зароблених страхових премій; 

2) одержаних комісійних винагород за передачу ризиків на перестрахування; 

3) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів; 

4) комісійних винагород страховим посередникам. 

 

Плата за страхування, яку страхувальник зобов 'язаний внести 

страховику відповідно до договору страхування, називається: 

1) страховим тарифом; 

2) страховою сумою; 

3) страховою премією; 

4) тантьємою. 

 

Фінансова надійність страховика забезпечується: 

1) розміром статутного фонду; 

2) кількістю учасників страховика; 

3) видами страхування, які проводить страховик; 

4) величиною страхових резервів; 

5) збалансованим страховим портфелем. 
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Страхові резерви, які формуються українськими страховиками: 

1) технічні резерви; 

2) резерв збитків; 

3) резерви належних виплат страхових сум: 

4) резерв збитків, що заявлені, але ще не урегульовані; 

5) резерви із страхування життя; 

6) резерв коливань збитковості. 

 

Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на 

основі: 

1) розміру статутного фонду; 

2) надходжень страхових премій та страхових виплат; 

3) страхових премій, сплачених перестраховикам; 

4) кількості страхових полісів. 

 

Стійкість страхових операцій будь-якої страхової компанії 

залежить від: 

1) співвідношення між капіталами; 

2) надходження страхових премій; 

3) максимум відповідальності, що приймає на себе страховик; 

4) все вірно. 

 

Вільні резерви страховика створюються за рахунок: 

1) статутного капіталу; 

2) нерозподіленого прибутку; 

3) додаткового капіталу; 

4) резервного капіталу. 

 

Вільні резерви — це частка: 

1) власних коштів страховика; 

2) залучених коштів страховика; 

3) страхових резервів; 

4) технічних резервів. 

 

Платоспроможність — це здатність страховика: 

1) у максимальному обсязі задовольняти вимоги страхувальників при настанні 

страхових випадків; 

2) своєчасно виконувати грошові зобов'язання, які обумов 

лені законом або договором, перед страхувальниками; 

3) отримувати від перестраховиків обумовлені суми, які передані їм у 

перестрахування; 

4) все вірно. 

 

До економічного способу забезпечення фінансової надійності відноситься: 

1) правильний розрахунок страхових тарифів; 
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2) правильне розміщення страхових резервів; 

3) збалансованість страхового портфеля; 

4) перестрахувальні операції. 

 

Фонди страхових гарантій створюються: 

1) страховиками; 

2) страхувальниками; 

3) страховими посередниками; 

4) страховими брокерами. 

 

Платоспроможність залежить від: 

1) розміру ресурсів страховика; 

2) розміру зобов'язань, які бере на себе страховик; 

3) наявності сплаченого статутного фонду; 

4) все вірно. 

 

Фактичний запас платоспроможності — це: 

1) нетто-активи; 

2) брутто-активи; 

3) навантаження; 

4) ліквідність страховика. 

 

Платоспроможність страховиків є головною ознакою їх: 

1) ліквідності; 

2) можливості подальшого функціонування на страховому ринку; 

3) фінансовоїстійкості; 

4) стабільності. 
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