
    КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 
ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, ФІНАНСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №___ 

(орієнтовна структура) 
                           з  навчальної дисципліни 

             СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВІ ПОСЛУГИ 

   Галузь знань :         07 Управління та адміністрування 

   Спеціальність:        072 Фінанси, банківська справа та страхування 

   Освітня програма: Фінансовий менеджмент та банківська справа 

   Освітній ступінь:   бакалавр  

 

 

 

Блок 1 (теоретична частина) 
 

1. Страховий ринок та його інструменти 

2. Страхові організації: організаційні форми та об’єднання страховиків 

3. Страхові резерви: склад та порядок формування  

 

Блок 2 (тестові завдання) 
 

1. Принцип страхування, що означає передачу страховику, який виплатив страхове відшкоду-

вання, права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток – це: 

a принцип дивер-

сифікації  

b принцип фран-

шизи  

c принцип субро-

гації   

d принцип конт-

рибуції 

 

     2 . Принцип страхування, що означає можливість здійснення діяльності  страхових  

         компаній поза межами основного бізнесу – це: 

a принцип дивер-

сифікації  

b принцип фран-

шизи  

c принцип субро-

гації   

d принцип конт-

рибуції 

 

    3.  Принцип страхування, що передбачає частину збитків, яка згідно з договором страхування не  

         відшкодовується страховою компанією, тобто власну участь  страхувальника у відшкодуван 

         ні збитків – це: 

a принцип дивер-

сифікації  

b принцип фран-

шизи  

c принцип субро-

гації   

d принцип конт-

рибуції 

 

4. Кількість діючих угод страхування – це: 

a страховий 

портфель  

b страхова оцінка  c страхова сума   d страховий тариф 

 

5. Ціна страхових послуг, виражена у відсотках від страхової суми – це: 

a страховий 

портфель  

b страхова оцінка  c страхова сума   d страховий тариф 



 

6. Вартість майна для страхування – це: 

a страховий 

портфель  

b страхова оцінка  c страхова сума   d страховий тариф 

   

7.  Сума, що сплачується на покриття страхового збитку – це: 

a страхова сума b страховий зби-

ток  

c страхове відш-

кодування 

d франшиза 

 

8. Вартість знищеного та втрачена вартість частково пошкодженого майна, визначена на 

підставі матеріального вираження шкоди, завданої  страхувальнику чи третім особам, на 

користь яких укладено договір страхування – це: 

a страхова сума b страховий зби-

ток  

c страхове відш-

кодування 

d франшиза 

 

9. Обумовлена договором страхування частка страхового збитку, яка не підлягає відшкоду-

ванню страховиком – це: 

a страхова сума b страховий зби-

ток  

c страхове відш-

кодування 

d франшиза 

 

10. Встановлюють причини настання страхового випадку, характер та розмір  збитків, як пра-

вило, під час дорожньо-транспортних подій: 

a страхові посе-

редники  

b страхові броке-

ри  

c страхові агенти  d аварійні коміса-

ри  

  

11. Через них укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулю-

вання претензій: 

a страхові посе-

редники  

b страхові броке-

ри  

c страхові агенти  d аварійні коміса-

ри  

 

      12. Юридичні і фізичні особи, які є представниками страховика і діють у його  

           інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком: 

a страхові посе-

редники  

b страхові броке-

ри  

c страхові агенти  d аварійні коміса-

ри  

 

      13. Стахові компанії, що спеціалізуються на окремих видах страхування: 

a ліцензовані b спеціалізовані c універсальні d перестрахувальні 

 

      14. Стахові компанії, що здійснюють страхування великих і небезпечних ризиків: 

a ліцензовані b спеціалізовані c універсальні d перестрахувальні 

 

      15. Стахові компанії, що виконують різні види страхування: 

a ліцензовані b спеціалізовані c універсальні d перестрахувальні 



 

      16. Система страхування, згідно якої передбачається виплата страхового відшкодування  

            у наперед фіксованій частці: 

a пропорційної 

відповідаль-

ності 

b першого  

ризику 

c "дробної  

частки" 

d за віднов-

ною 

вартістю 

е граничного 

страхового 

забезпечення 

 

      17. Система страхування, згідно якої передбачається, що відшкодування збитків проходить 

           за різницею між завчасно встановленою межею і досягнутим рівнем доходу: 

a пропорційної 

відповідаль-

ності 

b першого  

ризику 

c "дробної  

частки" 

d за віднов-

ною 

вартістю 

е граничного 

страхового 

забезпечення 

 

     18. Система страхування, згідно якої передбачається відшкодування тільки частки вартості  

          об'єкта страхування, що приймається за оціночну вартість майна: 

a пропорційної 

відповідаль-

ності 

b першого  

ризику 

c "дробної  

частки" 

d за віднов-

ною 

вартістю 

е граничного 

страхового 

забезпечення 

 

     19. Система страхування, згідно якої передбачається  виплата страхового відшкодування в 

          розмірі фактичного збитку, але не більше наперед визначеної сторонами страхової суми: 

a пропорційної 

відповідаль-

ності 

b першого  

ризику 

c "дробної  

частки" 

d за віднов-

ною 

вартістю 

е граничного 

страхового 

забезпечення 

 

    20. Система страхування, згідно якої передбачається, що відшкодування збитків проходить за  

          ціною нового майна аналогічного виду і призначення: 

a пропорційної 

відповідаль-

ності 

b першого  

ризику 

c "дробної  

частки" 

d за віднов-

ною 

вартістю 

е граничного 

страхового 

забезпечення 

 

 

Блок 3  (практичні завдання) 

 

Завдання 1  

В результаті стихійного лиха компанії завдано збиток на суму 100 000 грн. (10 одиниць устатку-

вання  по 10 000 грн.). Вартість аналогічного устаткування складає 12 000 за одиницю. Визначте 

відшкодування за системою відновної вартості. 

 

 

Завдання 2 

Страхувальник  уклав договір страхування за системою першого ризику. Вартість застрахованого 

майна складає 40 000 грн., договір укладено на суму 14 000 грн. В результаті пожежі Іванову П.П. 

завдано збиток 1) на суму 12 000 грн; 2) на суму 17 000 грн. Визначте відшкодування для кожного 

випадку. 
 



Завдання 3 

Визначте який розмір страхового відшкодування потрібно виплатити страхувальнику, якщо стра-

хова сума за угодою 120 000 грн., збиток 3000 грн., умовна франшиза – 3%. 
 

Завдання 4 

Визначте розмір страхового відшкодування, якщо за договором передбачена безумовна франшиза 

3% від суми збитку, а збиток склав 24 000 грн. 

 


