
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАХУВАННЯ»  
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Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів – письмова відповідь на  

теоретичні питання, 10 балів – тести теоретичні,  

10 балів – тести практичні 

Перелік допоміжних матеріалів: Закон України “Про страхування” 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. У чому полягає сутність ризику як економічної категорії? 

2. Охарактеризуйте ознаки страхового ризику. 

3. Розкрийте особливості організації менеджменту ризиків. 

4. У чому полягає сутність класифікації ризиків? Охарактеризуйте принципи класифікації 

ризиків. 

5. Наведіть класифікацію ризиків за основними класифікаційними ознаками. 

6. Дайте загальну характеристику підприємницьким ризикам. 

7. Охарактеризуйте необхідність та сутність страхування. 

8. Назвіть та охарактеризуйте функції та принципи страхування. 

9. Назвіть та охарактеризуйте суб’єктів та об’єктів страхування. 

10. Дайте характеристику системам страхування. 

11. Визначте основні поняття та терміни, які застосовуються у страхуванні. 

12. У чому полягають відмінності між обов’язковою та добровільною формами страхування? 

13. Дайте характеристику страховій класифікації. 

14. Охарактеризуйте галузь страхування відповідальності. 

15. Охарактеризуйте галузь майнового страхування. 

16. Охарактеризуйте галузь особистого страхування. 

17. Дайте визначення сутності, ролі та місця ризиків у страхуванні. 

18. Дайте загальну характеристику страхового ринку. 

19. Наведіть функції та принципи функціонування страхового ринку. 

20. Дайте характеристику учасникам страхового ринку. 

21. Охарактеризуйте фактори, що впливають на функціонування страхового ринку. 

22. Дайте характеристику внутрішньому та зовнішньому оточенню страхового ринку. 

23. Охарактеризуйте страхову компанію як фінансового посередника та форми її організації. 

24. Що являє собою договір страхування та які основні особливості його укладання? 

25. Наведіть особливості порядку створення, реорганізації та ліквідації страховика. 

26. Яким чином здійснюється державний контроль та регулювання страхового ринку? 

27. У чому полягає організація та управління страховою діяльністю? 

28. У чому полягає сутність та призначення актуарних розрахунків? 

29. Яка структура тарифної ставки страховика? 

30. Наведіть методику розрахунку тарифної ставки. 

31. Дайте характеристику показникам страхової статистики. 

32. У чому полягають особливості страхування життя як підгалузі особистого страхування? 



33. Дайте характеристику доходам, видаткам та прибутку страховика. 

34. Яким чином можна оцінити платоспроможність страховика? 

35. У чому полягає ефективність діяльності страхової компанії та яка система показників її 

оцінки? 

36. Охарактеризуйте сутність та призначення страхових резервів страховика. 

37. Які особливості менеджменту фінансових результатів страхової діяльності? 

38. Яким чином здійснюється оцінка фінансових результатів діяльності страховика? 

 

Приклад теоретичного тесту 

 

1. Вкажіть ознаки, що характеризують страхування як економічну категорію:  

а) страхові відносини виникають на всіх стадіях відтворювального процесу, на всіх рівнях 

господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності; 

б) випадковість ризику, незвичайність заподіяної шкоди, можливість вираження шкоди в 

натуральній або грошовій формі, необхідність попередження, подолання наслідків небажаної 

події та відшкодування завданих нею збитків;  

в) цільова спрямованість засобів; утворення централізованих і децентралізованих фондів 

грошових коштів; розподіл страхових платежів між всіма учасниками страхових відносин; 

г) розподільний і перерозподільний характер; розподіл страхового фонду між дієздатними 

громадянами. 

2. Ланками класифікації страхування є: 

а) галузі, підгалузі, види страхування; 

б) співстрахування, перестрахування, взаємне страхування; 

в) державне, акціонерне, кооперативне страхування; 

г) обов'язкове страхування, добровільне страхування. 

 

Приклад практичного тесту 

 

1. Майно застраховано за системою пропорційної відповідальності. Визначити розмір 

страхового відшкодування, якщо страхова оцінка за об’єктом страхування складає 50000 грн, 

страхова сума – 30000 грн, збиток – 16000 грн: 

а) 9600 грн; 

б) 26667 грн; 

в) 16000 грн; 

г) 30000 грн. 

2. Страхова компанія «Х» має розмір сплаченого статутного фонду страхової компанії  12  млн. 

грн. та має наміри придбати портфель акцій інших страховиків загальною сумою 2 млн. грн. Чи 

може страхова компанія це здійснити і чому? 

а) так, бо загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України  

не може перевищувати 30 % і ця умова виконується; 

б) ні, бо загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України  не  

може перевищувати 30%  і ця умова не виконується; 

в) ні, бо загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України  не  

може перевищувати 10% і ця умова не виконується; 

г) так, бо загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України  

не може перевищувати 50% і ця умова виконується. 

 

 

Екзаменатор                          д.е.н., проф. Сосновська О.О. 

Завідувач кафедри              д.е.н., проф. Рамський А.Ю.  


