
Питання до іспиту  

«Страхування та страхові послуги» 
 

1. Сутність, зміст та призначення страхування 

2. Роль страхування в економіці 

3. Принципи страхування 

4. Поняття і терміни, що виражають умови страхування 

5. Основні учасники страхових відносин 

6. Страхове поле та страховий портфель 

7. Класифікація страхування: сутність, критерії та ознаки 

8. Класифікація страхування за об’єктами  

9. Класифікація страхування за формами здійснення 

10.  Класифікація та структурна будова страхового ринку 

11. Страхування за системою пропорційної відповідальності 

12. Страхування за системами першого ризику та "дробної частки" 

13. Страхування за відновною вартістю 

14. Система граничного страхового забезпечення 

15. Страхова франшиза 

16. Інструменти страхового ринку 

17. Державне регулювання та державний нагляд страхової діяльності в Україні 

18. Ліцензування страхової діяльності в Україні 

19.  Характеристика страхового ризику 

20.  Оцінка страхових ризиків 

21.  Управління страховими ризиками 

22.  Сутність та структура страхового тарифу 

23. Організаційні форми страхових організацій 

24.  Об’єднання страховиків та їх функції 

25.  Доходи страхової організації 

26.  Витрати страхової організації 

27.  Прибуток страхової організації 

28.  Фінансова надійність страховика 

29.  Сутність та необхідність страхових резервів 

30.  Порядок формування страхових резервів 

31.  Перестрахування: сутність та принципи 

32.  Методи перестрахування 

33.  Форми перестрахування 

34.  Співстрахування: особливості та механізм дії 

35. Страхові пули 

36.  Сутність страхових послуг та їх принципи 

37.  Реалізація страхових послуг 

38.  Поняття і зміст страхової угоди 

39.  Процедура укладання страхової угоди 

40.  Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди 

41.  Умови та порядок припинення дії страхової угоди 

42.  Сутність та зміст особистого страхування 

43.  Класифікація особистого страхування 

44.  Особливості страхування життя 



45.  Особливості страхування пенсій 

46. Особливості страхування від нещасних випадків 

47.  Особливості медичного страхування 

48.  Сутність та зміст страхування майна 

49.  Класифікація страхування майна 

50.  Особливості страхування майна юридичних осіб 

51. Особливості страхування майна фізичних осіб 

52.  Сутність та види страхування відповідальності 

53. Особливості страхування відповідальності власників транспортних засобів 

54.  Особливості страхування професійної відповідальності 

55.  Особливості страхування підприємницьких ризиків 

56.  Особливості страхування технічних ризиків 

57. Особливості страхування фінансово-кредитних ризиків 

58. Особливості страхування автотранспортного страхування 

59. Особливості страхування авіа страхування 

60. Особливості морського страхування  

 

 


