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1. Актуарні розрахунки – це 

1) система принципів роботи страхових компаній 

2) система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів 

3) система моделей поведінки клієнта страхової компанії 

4) немає вірної відповіді 

 

2. Актуарні розрахунки класифікуються за 

1) договорами страхування 

2) часом складання 

3) за видами страхування 

4) немає вірної відповіді 

 

3. Тарифна ставка – це 

1) ціна страхового ризику й інших витрат, адекватне грошове вираження 

зобов'язань страховика за укладеним договором страхування 

2) цілеспрямована діяльність по встановленню, уточненню й упорядкуванню 

страхових тарифів в інтересах успішного і беззбиткового розвитку страхування 

3) математичне обґрунтування необхідних витрат на проведення страхування 

страховиком і прогнозування тенденцій їх розвитку 

 

4. Брутто-ставка складається з 

1) основної частини і ризикової надбавки 

2) нетто-ставки і навантаження 

3) витрат на проведення страхування, витрат на фінансування запобіжних 

заходів, прибутку 

4) немає вірної відповіді 

 

5. Питомий страховий внесок, або ціна страхування це 

1) страховий внесок, що припадає на одиницю страхованого активу 

2) тарифна ставка 

3) страховий внесок, що припадає на один рік договору страхування 

4) немає вірної відповіді 

 

6. U(x)=3,14u(qx)+(1-3,14)u(A-rx) прямує до max  (де 0=<x=<A) – це 

1) модель роботи страхової компанії 

2) модель взаємокорисності страхової компанії та її клієнта 

3) модель поведінки клієнта страхової компанії 

4) немає вірної відповіді 

 

7. До статистичних показників надійності страхових компаній належать 

1) коефіцієнт ліквідності 

2) коефіцієнт взаємовигідності страхової компанії та клієнта 

3) всі відповіді вірні 

 

8. До статистичних показників надійності страхових компаній належать 
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1) коефіцієнти платоспроможності і рентабельності 

2) коефіцієнт взаємовигідності страхової компанії та клієнта 

3) всі відповіді вірні 

4) немає вірної відповіді 

 

9. Історія страхування життя налічує приблизно 

1) 1500 років 

2) 2000 років 

3) 200 років 

4) немає вірної відповіді 

 

10. Хто вперше використав таблиці смертності при розрахунку страхових тарифів 

1) А.Муавр 

2) Е.Галлей 

3) Л.Ейлер 

4) немає вірної відповіді 

 

11. У змішаному страхуванні життя поєднуються кілька видів страхування 

1) страхування на випадок смерті 

2) пенсійне страхування 

3) немає вірної відповіді 

 

12. У змішаному страхуванні життя поєднуються кілька видів страхування 

1) пенсійне страхування 

2) страхування на дожиття 

3) немає вірної відповіді 

 

13. У загальних таблицях смертності наводяться 

1) повікові показники ймовірності померти для всіх застрахованих, незалежно 

від терміну страхування 

2) повікові показники ймовірності померти, що виявилися протягом першого 

року після укладання договору страхування окремо для кожного року 

страхування 

3) повікові показники ймовірності померти тільки тих осіб, що вже були 

застраховані протягом кількох років, і дані медичного огляду вже не діють 

 

14. Нормою прибутковості називається 

1) відношення величини виплат страхової компанії за один рік до величини 

страхового фонду 

2) розмір принесеного за рік кожною одиницею грошової суми доходу, що 

нараховується на кошти по страхуванню життя, тимчасово використовувані 

банками як кредитні ресурси 

3) різниця між величиною страхових внесків за рік і величиною страхових 

виплат за рік 
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15. Навантаження складається з 

1) основної частини і ризикової надбавки 

2) витрат на проведення страхування, витрат на фінансування запобіжних 

заходів, прибутку 

3) нетто-ставки і навантаження 

 

16. У збірних таблицях смертності наводяться 

1) повікові показники ймовірності померти для всіх застрахованих, незалежно 

від терміну страхування 

2) повікові показники ймовірності померти, що виявилися протягом першого 

року після укладання договору страхування окремо для кожного року 

страхування 

3) повікові показники ймовірності померти тільки тих осіб, що вже були 

застраховані протягом кількох років, і дані медичного огляду вже не діють 

 

17. В усічених таблицях смертності наводяться 

1) повікові показники ймовірності померти для всіх застрахованих, незалежно 

від терміну страхування 

2) повікові показники ймовірності померти тільки тих осіб, що вже були 

застраховані протягом кількох років, і дані медичного огляду вже не діють 

3) повікові показники ймовірності померти, що виявилися протягом першого 

року після укладання договору страхування окремо для кожного року 

страхування 

 

18. Нетто-ставка обчислюється за формулою 

1)  Tn=P(A)*K*100  

2) Tn=P(A)*K  

3) Tn=Tb+N 

 

19. Мета перестрахування 

1) підвищення прибутку страховика (цедента) 

2) підвищення прибутку перестраховика 

3) підвищення ймовірності нерозорення цедента 

4) немає вірної відповіді 

 

20. Первинною формою страхування було 

1) кредитування 

2) заощадження 

3) взаємодопомога 

4) кругова порука 

 

21. Предметом безпосередньої діяльності страховиків є 

1) страхування та посередницька діяльність 

2) страхування та інвестування  

3) страхування і виробнича діяльність 
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4) страхування і банківська діяльність 

 

22. Первинною формою страхування було 

1) кредитування 

2) заощадження 

3) взаємодопомога 

4) дотація 

 

23. Для страхової діяльності характерні грошові відносини 

1) виробничі 

2) розподільні 

3) товарні 

4) перерозподілу 

 

24. Види страхування, які належать до майнового страхування 

1) страхування дітей 

2) страхування екологічних ризиків 

3) страхування фінансових ризиків 

4) немає вірної відповіді  

 

25. Види страхування, які належать до майнового страхування 

1) страхування до одруження  

2) страхування екологічних ризиків 

3) страхування фінансових ризиків 

4) немає вірної відповіді  

 

26. Види страхування, які належать до майнового страхування 

1) страхування до одруження  

2) страхування екологічних ризиків 

3) страхування будівельно-монтажних робіт 

4) немає вірної відповіді 

 

27. Види страхування, які належать до майнового страхування 

1) страхування екологічних ризиків 

2) страхування будівельно-монтажних робіт 

3) страхування дітей 

4) немає вірної відповіді 

 

28. Види страхування, які належать до особистого страхування 

1) страхування домашніх тварин 

2) страхування ритуальних послуг  

3) депозитне страхування 

4) страхування дачних ділянок 
 

 



 7 

29. Види страхування, які належать до особистого страхування 

1) страхування життя  

2) страхування домашніх тварин 

3) депозитне страхування 

4) страхування дачних ділянок 

 

30. Види страхування, які належать до особистого страхування 

1) страхування домашніх тварин 

2) депозитне страхування 

3) страхування дачних ділянок 

4) немає вірної відповіді 

 

31. Принципи добровільного страхування 

1) принцип нормування страхового забезпечення 

2) принцип пріоритетності  

3) принцип обмеження строку 

4) принцип зворотності 

 

32. Принципи добровільного страхування 

1) принцип безстроковості 

2) принцип сплати разового або періодичних страхових внесків  

3) принцип пріоритетності  

4) принцип обмеження строку 

 

33. Принципи добровільного страхування 

1) принцип безстроковості 

2) принцип пріоритетності  

3) принцип обмеження строку 

4) принцип зворотності 

 

34. Види страхування, які належать до страхування відповідальності 

1) страхування засобів водного транспорту 

2) страхування професійної відповідальності  

3) страхування вантажів 

4) страхування домашніх тварин  

 

35. Види страхування, які належать до страхування відповідальності 

1) страхування засобів водного транспорту 

2) страхування вантажів 

3) страхування кредитів  

4) страхування домашніх тварин 

 

36. Види страхування, які належать до страхування відповідальності 

1) страхування засобів водного транспорту 

2) страхування вантажів 



 8 

3) страхування домашніх тварин  

4) немає вірної відповіді 

 

37. Види страхування, які належать до страхування відповідальності 

1) страхування екологічних ризиків  

2) страхування професійної відповідальності  

3) страхування кредитів 

4) всі відповіді вірні  

 

38. Принципи обов’язкового страхування 

1) Принцип «just in time» 

2) Принцип нормування страхового забезпечення  

3) Принцип сплати разового або періодичних страхових внесків 

4) всі відповіді вірні  

 

39. Принципи обов’язкового страхування 

1) Принцип безстроковості  

2) Принцип «just in time» 

3) Принцип сплати разового або періодичних страхових внесків 

4) всі відповіді вірні 

 

40. Принципи обов’язкового страхування 

1) Принцип безстроковості  

2) Принцип дії, незалежно від внесення страхових внесків страхувальником  

3) Принцип нормування страхового забезпечення  

4) всі відповіді вірні 

 

41. Страховий фонд формується з метою 

1) сплати податків 

2) відшкодування збитків 

3) збирання страхових внесків 

4) виплати дивідендів 

 

42. Страховий фонд формується з метою 

1) відшкодування збитків 

2) для кредитування фізичних і юридичних осіб 

3) для забезпечення фінансової стійкості 

4) збирання страхових внесків 

 

43. Страховий фонд формується з метою 

1) відшкодування збитків 

2) для кредитування фізичних і юридичних осіб 

3) для забезпечення фінансової стійкості 

4) виплати дивідендів 
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44. Джерела формування страхових фондів – це 

1) податки 

2) добровільні платежі 

3) благодійні внески 

4) трансферти та субвенції 

 

45. Вкажіть, яка частина фінансових ресурсів страховика є, по суті, залученим 

капіталом 

1) страхові фонди  

2) страхові резерви  

3) активи 

4) немає вірної відповіді 

 

46. Доходи страховика складаються з 

1) страхових платежів за договорами страхування 

2) доходів від послуг з ризик-менеджменту 

3) доходів від здачі об’єктів нерухомості в оренду 

4) все перелічене вище 

 

47. Доходи страховика складаються з 

1) страхових платежів за договорами страхування 

2) доходів від послуг з ризик-менеджменту 

3) доходів від здачі об’єктів нерухомості в оренду 

4) все перелічене вище 

 

48. Доходи страховика складаються з 

1) страхових внесків за договорами перестрахування 

2) дивідендів з цінних паперів 

3) доходів від здачі об’єктів нерухомості в оренду 

4) все перелічене вище 

 

49. Створення страхових пулів переслідує цілі 

1) забезпечення фінансової стійкості страхових операцій 

2) обмеження страхових операцій для деяких страховиків, наприклад 

іноземних 

3) здійснення контролюючих функцій 

4) вірної відповіді немає 

 

50. Створення страхових пулів переслідує цілі 

1) обмеження страхових операцій для деяких страховиків, наприклад 

іноземних 

2) здійснення контролюючих функцій 

3) збільшення страхової ємності регіонального страхового ринку 

4) вірної відповіді немає 
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51. Створення страхових пулів переслідує цілі 

1) обмеження страхових операцій для деяких страховиків, наприклад 

іноземних 

2) здійснення контролюючих функцій 

3) вірної відповіді немає 

4) всі відповіді вірні  

 

52. До доходів від інвестиційної діяльності страхової компанії належать доходи, 

отримані від інвестування 

1) страхових резервів 

2) страхових фондів  

3) активів 

4) всі відповіді вірні 

 

53. Страхова надбавка призначена для 

1) фінансування технічних резервів  

2) фінансування випадкових відхилень реального збитку від його очікуваної 

величини 

3) фінансування власних вкладень страхової компанії 

4) одержання прибутку та покриття поточних витрат 

 

54. Що не належить до основних показників фінансової стійкості страхової 

компанії 

1) збалансована тарифна політика 

2) диверсифікований розподіл пасивів 

3) перестрахування 

4) вірної відповіді немає 

 

55. Що не належить до основних показників фінансової стійкості страхової 

компанії 

1) достатній власний капітал 

2) збалансована тарифна політика 

3) диверсифікований розподіл пасивів 

4) вірної відповіді немає 

 

56. Страхові резерви – це 

1) частина заробленої нетто-премії 

2) частина коштів страховика, спрямована на покриття заборгованості перед 

бюджетом 

3) частина страхових внесків, що спрямовується на виплату страхового 

відшкодування  

4) вірної відповіді немає 

 

57. Страхова відповідальність – це обов’язок 

1) страхувальника сплатити страхові внески 
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2) страховика зробити страхову виплату 

3) страхувальника у встановлені строки повідомити про настання страхового 

випадку 

 

58. Страхова відповідальність – це обов’язок 

1) страхувальника сплатити страхові внески 

2) страхувальника у встановлені строки повідомити про настання страхового 

випадку 

3) страховика сплатити податки 

4) вірної відповіді немає 

 

59. Призначення актуарних розрахунків полягає у визначенні 

1) розмірів страхових фондів  

2) частоти страхових випадків  

3) тарифних ставок 

4) всі відповіді вірні 

 

60. Страхове товариство "Еквітебл" було створено в Лондоні в 

1) 1659 

2) 1762 

3) 1964 

4) вірної відповіді немає 

 

61. Цедент – це 

1) вторинне перестрахування 

2) страховик, що передав цілком або частково прийнятий на страхування ризик у 

перестрахування іншому страховикові 

3) перестрахувальник 

4) вірна відповідь не наведена 

 

62. Дисконтуючий множник – це 

1) (1+і)n 

2) (1+in) 

3) 1/(1+i)n 

4) вірна відповідь не наведена 

 

63. До основних функцій Міжнародних конгресів актуаріїв можна віднести 

1) трансформація майбутніх виплат у поточну вартість вкладень 

2) уніфікація методів актуарних розрахунків 

3) облік та контроль за страховими компаніями 

4) вірна відповідь не наведена 

 

64. Коефіцієнт надійності страхової компанії розраховують на основі 

1) коефіцієнтів ділової активності, рентабельності та фінансової стійкості 

2) коефіцієнтів рентабельності, ліквідності й платоспроможності 
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3) коефіцієнтів платоспроможності, ліквідності та ділової активності 

4) немає вірної відповіді 
 

65. Фінансову стійкість страхових операцій можна визначити за допомогою 

1) коефіцієнта середньоквадратичного відхилення 

2) коефіцієнта варіації 

3) математичного сподівання 

4) немає вірної відповіді 
 

66. Зменшення страхової суми на один об’єкт має 

1) негативний вплив на фінансову стійкість страхових операцій 

2) позитивний вплив на фінансову стійкість страхових операцій 

3) нейтральний вплив на фінансову стійкість страхових операцій 
 

67. Під фінансовою стійкістю страхових операцій розуміють 

1) достатню кількість страхувальників для нормального функціонування 

страхової компанії 

2) фінансові можливості страховика виконати усі свої зобов’язання 

3) відсутність страхових випадків або їх незначна кількість 

4) немає вірної відповіді 
 

68. В таблиці смертності величина dx  визначає 

1) число вмираючих під час переходу від віку (x) до віку (x+1) 

2) ймовірність померти протягом майбутнього року життя 

3) число доживаючих до віку (x+1) 

4) немає вірної відповіді 
 

69. Підвищення нетто-ставки має 

1) негативний вплив на фінансову стійкість страхових операцій 

2) позитивний вплив на фінансову стійкість страхових операцій 

3) нейтральний вплив на фінансову стійкість страхових операцій 

 

70. Резерви зі страхування життя включають 

1) резерв катастроф  

2) резерв попереджувальних заходів 

3) все перелічене вище  

4) немає правильної відповіді 
 

71. Резерви зі страхування життя включають 

1) резерв коливань збитковості 

2) математичний резерв витрат на ведення справи 

3) резерв попереджувальних заходів 

4) немає правильної відповіді 

 

72. Резерви зі страхування життя включають 

1) резерв катастроф  
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2) резерв коливань збитковості 

3) математичний резерв витрат на ведення справи 

4) немає правильної відповіді 

 

73. Перестрахування – це 

1) система економічних відносин, у процесі яких страховик, приймаючи на 

страхування ризики різної величини, частину відповідальності по них передає на 

визначених погоджених  умовах іншим страховикам 

2) система економічних відносин, які виникають між страховиком і 

страхувальником з приводу диверсифікації ризику останнього шляхом укладання 

договору страхування 

3) система економічних відносин, що виникають між страховиками з приводу 

спільного страхування ними окремих ризиків та отримання спільного доходу 

4) немає вірної відповіді 
 

74. Ретроцесія – це 

1) вторинне перестрахування 

2) страховик, що передав цілком або частково прийнятий на страхування ризик у 

перестрахування іншому страховикові 

3) перестрахувальник, що передає ризики у вторинне страхування 

4) немає вірної відповіді 
 

75. За допомогою формули (100В/С) можна визначити 

1) брутто-ставку із 100грн. страхової суми  

2) відсоткове вираження брутто ставки 

3) збитковість із 100грн. страхової суми 

4) немає вірної відповіді 

 

76. Збитковість страхової суми – це показник, рівний відношенню 

1) суми виплат за страховими випадками до сукупної страхової суми за даним 

видом страхування  

2) суми виплат за страховими випадками до сукупної страхової премії за даним 

видом страхування 

3) суми виплат за страховими випадками до сукупної страхової премії за даним 

видом страхування, збільшеної на розмір інвестиційного доходу 

4) немає вірної відповіді 

 

77. Збитковість страхової суми – це показник, рівний відношенню 

1) суми виплат за страховими випадками до сукупної страхової суми за даним 

видом страхування  

2) суми виплат за страховими випадками до сукупної страхової премії за даним 

видом страхування, збільшеної на розмір інвестиційного доходу 

3) суми виплат за страховими випадками до сукупної страхової суми за даним 

видом страхування, збільшеної на розмір інвестиційного доходу 

4) немає вірної відповіді 
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78. При розрахунку нетто-ставок за іншими видами страхування, ніж страхування 

життя, враховуються 

1) строк дії договору страхування 

2) середня збитковість страхової суми  

3) вік страхувальника 

4) немає вірної відповіді 
 

79. При розрахунку нетто-ставок за іншими видами страхування, ніж страхування 

життя, враховуються 

1) строк дії договору страхування 

2) вік страхувальника 

3) частота страхових випадків 

4) немає вірної відповіді 
 

80. При розрахунку нетто-ставок за іншими видами страхування, ніж страхування 

життя, враховуються 

1) середня збитковість страхової суми  

2) вік страхувальника 

3) частота страхових випадків 

4) немає вірної відповіді 
 

81. Навантаження – це 

1) сукупність основної та ризикової частини нетто-ставки 

2) ціна страхового ризику 

3) вартість, яка покриває витрати страховика з ведення та організації страхової 

справи й містить елемент прибутку 

4) немає вірної відповіді 
 

82. В таблиці смертності величина px  визначає 

1) число тих, хто вмирає під час переходу від віку (x) до віку (x+1) 

2) ймовірність дожити до віку (х+1) 

3) число тих, хто доживає до віку (x+1) 

4) немає вірної відповіді 


