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ПЕРЕДМОВА 
 

Самостійна робота студентів спрямована на поглиблення вивчення курсу 
– «Страховий менеджмент сфери послуг». Запропоновані завдання надають 
магістрам можливість закріпити теоретичний матеріал, розглянути окремі 
питання курсу більш детально, провести самоконтроль знань. 

Завдання для самостійної роботи полягають проходженні тестів та у 
реферуванні питань, які винесено для самостійного опрацювання студентами за 
темами. Ці питання будуть оцінені викладачем під час семінарських та 
практичних занять. 

 
Мета вивчення дисципліни «Страховий менеджмент сфери послуг» 

полягає в оволодінні теоретико-методичних та практичних навиків у сфері 
страхових взаємовідносин, вивченні сутності і форм прояву ризику, що 
сприятиме об’єктивній оцінці економічних процесів, розумінню суті, місця та 
значення страхування для успішного управління цими процесами. 

 
Завдання навчальної дисципліни  
− знати: сутність і функції страхування, роль страхування в активізації 

бізнесу, економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат від 
непередбачених обставин та ефективнішому формуванні й використанні фондів 
соціального призначення, збільшенні обсягу інвестицій; умови особистого 
страхування, страхування майна, страхування відповідальності, 
перестрахування. 

− вміти: визначати коло суб’єктів страхових відносин, їх права і 
обов’язки; аналізувати стан страхового ринку та чинники, які впливають на 
формування попиту на страхові послуги; розраховувати страхові тарифи; 
згруповувати та оцінювати страхові ризики; розраховувати страхову суму та 
розмір страхового відшкодування для різних видів послуг; захищати свої права 
як страхувальника. 

 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 
− здійснення підприємницької діяльності в сфері готельно-ресторанного 
бізнесу із врахуванням умов ризику, прийняття рішень у складних 
непередбачуваних умовах. 
− дотримання етичних принципів з погляду професійної майстерності, 
розуміння важливості впливу на соціальну сферу. 
− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних 
процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, 
вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій. 
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Результати навчання Вміти аналізувати сучасні тенденції розвитку 
індустрії гостинності та рекреаційного господарства та використовувати 
передовий досвід у сфері реалізації страхових послуг. 

 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  З 

ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СФЕРИ ПОСЛУГ» 
 

Тестові завдання для самостійної роботи. 
 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Тестові завдання до теми 1: 

 
1. Страховий менеджмент – вид діяльності, спрямований на 

працівників страховика з метою координації їх дій для досягнення поставлених 
перед страховою компанією цілей, а саме: 

а) для надання страхових послуг страхувальникам; 
б) для комерційної діяльності на фондовому ринку; 
в) для фінансового управління страховими резервами; 
г) для перестрахування ризиків; 
 
2. До загальних функцій страхового менеджменту зараховують: 
а) планування; організовування; мотивування; контролювання; 
б) формування місії, стратегії, політики, управління дослідженнями, 

маркетинговою діяльністю, виробництвом, фінансами, людськими ресурсами. 
в) керування; контролю; 
г) вірної відповіді немає. 
 
3. До специфічних принципів, притаманних страховому 

менеджменту відносяться: 
1) мислити стратегічно; добиватися того, щоб здібні люди захотіли 

взяти па себе необхідні обов’язки; постійно примножувати свої знання; 
2) цілеспрямованості; системності; мотивації; економічності; 

взаємозалежності; оптимального поєднання державного регулювання і 
господарської самостійності в управлінні. 

3) принцип адаптивності; принцип нових задач; принцип динамічної 
стабільності; 

4) всі відповіді вірні. 
 
4. До функцій страхового менеджменту не відносять: 
1) організації; 
2) перестрахування; 
3) мотивації; 
4) контролювання. 
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5. Уповноваженим органом державної виконавчої влади, що 

здійснює нагляд за страховою діяльністю в Україні є: 
1) Антимонопольний комітет; 
2) Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг в 

Україні; 
3) Ліга страхових організацій в Україні. 
4) вірної відповіді немає. 
 
6. Завдання страхового менеджменту щодо управління 

прибутковістю передбачає: 
1) управління грошовими потоками, організація контролю за станом 

високоліквідних активів, прогнозування ліквідної позиції страхової компанії; 
2) управління обсягом і структурою активних і пасивних операцій 

страхової компанії, вартістю акцій, а також доходами і витратами страховика. 
3) забезпечення максимальної реалізації його потенційних можливостей. 
4) вірної відповіді немає. 
 
7. Основними  завданнями страхового менеджменту є: 
1) управління ліквідністю; 
2) управління ризиками; 
3) управління персоналом; 
4) всі відповіді вірні. 
 
 
8. Організацію внутрішньо фірмового навчання, впровадження 

ефективної системи оплати праці і моральних стимулів, внутрішнього 
контролю (аудиту) тощо передбачає завдання страхового менеджменту 
щодо управління: 

1) ризиками; 
2) прибутковістю; 
3)  персоналом; 
4) ліквідністю. 
 
9. Зіставлення запланованого і реально одержаного результату 

забезпечує функція: 
1) контролю; 
2) організації; 
3) планування; 
4) мотивації. 
 
10. Чітко сформоване у страхових працівників бажання виконати 

встановлені вимоги керівництвом страхової компанії в повному обсязі з 
потрібною якістю передбачає функція: 

1) контролю; 
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2) організації; 
3) планування; 
4) мотивації. 
 
11. Підготовку всього необхідного для реалізації плану страхової 

компанії передбачає функція: 
1) контролю; 
2) організації; 
3) планування; 
4) мотивації. 
 
12.  Початковий етап процесу управління передбачає функція: 
1) контролю; 
2) організації; 
3) планування; 
4) мотивації. 
 
13 До специфічних функцій страхового менеджменту відносять: 
1) ризикову (випадкову) функцію, інвестиційну; 
2)  функцію створення страхових фондів (резервів) та їх використання; 
3) функцію заощадження коштів, інвестиційну та превентивну 

функцію, превентивну 
4) всі відповіді вірні. 
 
14. До основних принципів менеджменту належать: 
1) цілеспрямованості; 
2) системності; 
3) економічності; 
4) адаптивності. 
 
15. Система правового регулювання страхової діяльності включає 

норми, визначені такими правовими документами: 
1) Конституцією України; 
2) міжнародними угодами, що їх підписала і ратифікувала Україна; 
3) Цивільним кодексом України; 
4) всі відповіді вірні. 
 
16. Закон України «Про страхування» має:  
1) 6 основних розділів; 
2) 5 основних розділів 
3) 4 основних розділів 
4) вірної відповіді немає. 
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17. Згідно з Законом України “Про господарські товариства”, 
передбачено створення страхових компаній у таких організаційно-правових 
формах: 

1) акціонерні товариства; 
2) повні товариства; 
3) товариства з додатковою відповідальністю; 
4) закриті товариства. 
 
18. Найвагомішою інституцією страхової діяльності у більшості 

економічних систем є: 
1) акціонерні товариства; 
2) повні товариства; 
3) товариства з додатковою відповідальністю; 
4) командитні товариства. 
 
 

ТЕМА 2 РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СТРУКТУРА Й ОРГАНИ 
УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
Тестові завдання до теми 2: 

 
1. Недоліки дивізіональної оргструктури є: 
1) дублювання функцій управління на рівні підрозділів; 
2) збільшення витрат на утримання апарату управління. 
3) складність контролю; 
4) необхідність високої кваліфікації керівників. 
 
2. Контрольний орган страховика, що відстежує виконання 

статуту, рішень загальних зборів акціонерів, додержання чинного 
законодавства це: 

1) ревізійна комісія; 
2) секретаріат; 
3) правління страхової компанії; 
4) вірної відповіді немає. 
 
3. Система управління, в якій кожний підлеглий має тільки одного 

керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, 
пов’язаних з його управлінням називається: 

1) лінійна; 
2) функціональна; 
3) дивізіональна; 
4) вірної відповіді немає. 
 
4. Зазначити, кого з названих посадових осіб страховика 

зараховують до функціональних керівників: 
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1)  начальника відділу маркетингу; 
2) головного бухгалтера; 
3) віце-президента страхової компанії; 
4) директора філії компанії; 
5) начальника юридичного відділу 
 
5. До компетенції загальних зборів акціонерів не належать: 
1) затвердження статуту компанії і всіх змін до нього, включаючи розмір 

статутного фонду; 
2) затвердження річного звіту, зокрема розподіл прибутків і порядок 

покриття збитків компанії; 
3) прийняття рішення про ліквідацію товариства; 
4) поєднувати в одній особі посади голови правління і головного 

менеджера. 
 
6. Сукупність тимчасово вільних коштів, що знаходяться в обігу у 

страхової компанії та використовуються для здійснення страхової, 
інвестиційної, фінансової діяльності це: 

1) трудові ресурси; 
2) інвестиційні ресурси; 
3) фінансові ресурси; 
4) вірної відповіді немає 
 
7. Ресурси не належать страховику, вони  лише тимчасово, на 

період дії договору страхування, знаходяться у розпорядженні страхової 
компанії і призначені для здійснення страхових виплат це… 

1) страхові резерви; 
2) резервний капітал;  
3) технічні резерви; 
4) вірної відповіді немає 
 
8. Органи управління страховою компанією визначаються залежно 

від того… 
1) на яких засадах створено організацію; 
2) в якій формі власності функціонують; 
3) яким видом страхування займаються; 
4) вірної відповіді немає. 
 
9. Недоліки лінійної оргструктури є: 
5) зростання числа рівнів управління при збільшенні розмірів 

організації; 
6) обмеження ініціативи у робітників на нижчих рівнях; 
7) складність контролю; 
8) необхідність високої кваліфікації керівників. 
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10. Яка організаційна структура управління передбачає для 
виконання певних функцій управління утворювати окремі управлінські 
підрозділи, які передають виконавцям обов’язкові для них рішення, тобто 
функціональний керівник в межах своєї сфери діяльності здійснює 
керівництво виконавцями: 

1) лінійна; 
2) функціональна; 
3) дивізіональна; 
4) лінійно-штабна організаційна. 
 
 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тестові завдання до теми 3 
 
1. Резюме бізнес-плану – це… 
1) документ, який містить загальну характеристику страховика; 
2) документ, в якому наводяться дані про керівника компанії; 
3) самостійний рекламний документ, який містить основні 

положення всього бізнес-плану; 
4) документ, в якому наводяться дані види діяльності страхової 

компанії. 
 
2. Зазвичай використовуються наступні технологічні принципи 

фінансового планування: 
1) принцип відповідності термінів майбутніх витрат і джерел їх 

покриття; 
2) принцип постійної потреби в грошових коштах  
3) принцип резервування  
4) всі відповіді вірні. 
 
3. До перелiку вимог щодо формування асортименту страхових 

продуктiв не входять: 
1) об’єкти страхування; 
2) страховi ризики; 
3) цiна страхового продукту; 
4) витрати на ведення справи. 
 
4. Виробничі витрати страховика, пов'язані з залученням нових 

страхувальників і укладанням нових страхових договорів за посередництвом 
страхових агентів це… 

1) аквізиційні; 
2) ліквідаційні; 
3) інкасаційні; 
4) адміністративно-управлінські. 
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5. Планування характеризує… 
1) те, що може статися; 
2) те, що має статися; 
3) вірної відповіді немає. 
 
6. Витрати, пов'язані з ліквідацією збитку, спричиненого страховим 

випадком: судові витрати, поштово-телеграфні витрати, відрахування в 
резерв збитків та ін…. 

1) аквізиційні; 
2) ліквідаційні; 
3) інкасаційні; 
4) адміністративно-управлінські. 
 
7. Витрати, , що пов’язані з обслуговуванням готівкового обігу з 

надходження страхових платежів (премій)… 
1) аквізиційні; 
2) ліквідаційні; 
3) інкасаційні; 
4) адміністративно-управлінські. 
 
8. Фінансовий план це… 
1) це набір фінансових показників, які необхідно розраховувати і 

прогнозувати за допомогою спеціальних технологій. 
2) планування асортименту страхових послуг i формування страхового 

портфеля. 
3) вірної відповіді немає. 
 
9. Головними етапами планування є: 
1) аналіз інвестиційних можливостей і можливостей фінансування, які 

має свій в розпорядженні компанія; 
2) прогнозування наслідків поточних рішень, щоб уникнути 

несподіванок і зрозуміти зв'язок між поточними і майбутніми рішеннями; 
3) обґрунтування обраного варіанту з низки можливих рішень; 
4) оцінка досягнутих результатів порівняно з цілями, встановленими у 

фінансовому плані; 
5) всі відповіді вірні. 
 
10. Витрати, які має будь-який суб’єкт господарювання: заробітна 

плата персоналу компанії, плата за оренду приміщення, оплата 
комунальних послуг та ін… 

1) аквізиційні; 
2) ліквідаційні; 
3) інкасаційні; 
4) адміністративно-управлінські. 
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11. Додатковi страховi продукти… 
1) забезпечують найбiльший обсяг надходження страхових премiй, 

мають низький рiвень ризику та користуються попитом на страховому ринку; 
2) пiдтримують стабiльний обсяг збору страхових внескiв, мають 

рiзний рiвень ризикованостi страхових операцiй, разом з тим потребують 
додаткових витрат для залучення страхувальникiв; 

3) передбачають забезпечення в перспективi надходження значного 
обсягу страхових премiй. 

 
12. Класифікація страхових продуктiв передбачає їх поділ на: 
1) основнi; 
2) додатковi; 
3) сукупні; 
4) стратегічні. 
 
13. Бізнес-план складають на період: 
1) до одного року; 
2) на 3-5 років; 
3) на квартал; 
4) до одного місяця. 
 
14. Основнi страховi продукти… 
1) забезпечують найбiльший обсяг надходження страхових премiй, 

мають низький рiвень ризику та користуються попитом на страховому ринку; 
2) пiдтримують стабiлъний обсяг збору страхових внескiв, мають 

рiзний рiвень ризикованостi страхових операцiй, разом з тим потребують 
додаткових витрат для залучення страхувальникiв;ї 

3) передбачають забезпечення в перспективi надходження значного 
обсягу страхових премiй. 

 
15. Принцип резервування… 
1. полягає в тому, що отримання «коротких» засобів на поточні 

потреби, наприклад, на покриття тимчасових касових розривів, слід планувати 
переважно за рахунок короткострокових джерел, наприклад кредитів, а 
«довгих» засобів на модернізацію, стратегічний розвиток – з довгострокових 
джерел (збільшення статутного капіталу, випуск облігацій і т.п.). 

2. зводиться до того, що в прогнозованому балансі поточне значення 
суми страхових резервів і власних засобів страховика повинне бути не менше 
суми його очікуваних виплат за всіма договорами страхування і витратами на 
ведення справи.  

3. припускає необхідність створення фінансового резерву з одержаної 
страхової премії і виділення коштів на ведення справи, а також достатності 
власних засобів для забезпечення платоспроможності. 

 



13
 

16. Стратегiчнi страховi продукти… 
1) забезпечують найбiльший обсяг надходження страхових премiй, 

мають низький рiвень ризику та користуються попитом на страховому ринку; 
2) пiдтримують стабiлъний обсяг збору страхових внескiв, мають 

рiзний рiвень ризикованостi страхових операцiй, разом з тим потребують 
додаткових витрат для залучення страхувальникiв;ї 

3) передбачають забезпечення в перспективi надходження значного 
обсягу страхових премiй. 

 
17. Принцип постійної потреби в грошових коштах… 
1) полягає в тому, що отримання «коротких» засобів на поточні 

потреби, наприклад, на покриття тимчасових касових розривів, слід планувати 
переважно за рахунок короткострокових джерел, наприклад кредитів, а 
«довгих» засобів на модернізацію, стратегічний розвиток – з довгострокових 
джерел (збільшення статутного капіталу, випуск облігацій і т.п.). 

2) зводиться до того, що в прогнозованому балансі поточне значення 
суми страхових резервів і власних засобів страховика повинне бути не менше 
суми його очікуваних виплат за всіма договорами страхування і витратами на 
ведення справи.  

3) припускає необхідність створення фінансового резерву з одержаної 
страхової премії і виділення коштів на ведення справи, а також достатності 
власних засобів для забезпечення платоспроможності. 

 
18. До принципiв формування тарифної політики: 
1) еквiвалентнiсть страхових вiдносин, тобто нетто-ставки повиннi 

максимально вiдповiдати ймовiрностi шкоди; 
2) доступнiсть тарифiв для широкого кола страхувальникiв – 

стабiльнiсть тарифiв протягом певного перiоду; 
3) розширення обсягу страхової вiдповiдальностi в межах дiючих 

тарифiв; 
4)  всі відповіді вірні. 
 
19. При формуваннi страхового портфеля використовуються такi 

основнi принципи: 
1) динамiчнiсть; 
2) диверсифiкованiсть; 
3) однорiднiсть; 
4) багатомірність. 
 
20. Принцип безперервності в плануванні страхової діяльності 

полягає у тому, що: 
1) процес планування на підприємствах має здійснюватись постійно в 

межах установленого циклу; 
2) розроблені плани повинні безперервно приходити на зміну один 

одному (другий - на зміну першому, третій на зміну другому і т. д.); 
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3) кожен член організації стає учасником планової діяльності 
незалежно від посади і виконуваної ним функції. 

4)  всі відповіді вірні. 
 
21. Принцип гнучкості в плануванні страхової діяльності полягає у: 
1) наданні планам і процесу планування здатності змінювати свою 

спрямованість у зв'язку з виникненням непередбачених обставин; 
2) розроблені плани повинні безперервно приходити на зміну один 

одному (другий - на зміну першому, третій на зміну другому і т. д.); 
3) кожен член організації стає учасником планової діяльності 

незалежно від посади і виконуваної ним функції. 
4)  всі відповіді вірні. 
 
22. При плануваннi страхового портфеля страховик може 

використовувати таку класифiкацiю страхових продуктiв: 
1) основнi; 
2) загальні; 
3) додатковi; 
4) стратегічні. 
 
23. Принцип точності  в плануванні страхової діяльності полягає у: 
1) процес планування на підприємствах має здійснюватись постійно в 

межах установленого циклу; 
2) розроблені плани повинні безперервно приходити на зміну один 

одному (другий - на зміну першому, третій на зміну другому і т. д.); 
3) кожен член організації стає учасником планової діяльності незалежно 

від посади і виконуваної ним функції. 
4) плани повинні бути конкретизовані і деталізовані тією мірою, яку 

дозволяють зовнішні і внутрішні умови діяльності фірми  . 
 
24. З погляду терміну планування можна виділити: 
1) довгострокове; 
2) середньострокове; 
3) короткострокове; 
4) всі відповіді вірні. 
 
25. Головними етапами фінансового планування є: 
1) аналіз інвестиційних можливостей і можливостей фінансування, які 

має свій в розпорядженні компанія; 
2) прогнозування наслідків поточних рішень, щоб уникнути 

несподіванок і зрозуміти зв'язок між поточними і майбутніми рішеннями; 
3) обґрунтування обраного варіанту з низки можливих рішень; 
4) всі відповіді вірні. 
 
26. Принцип відповідності термінів майбутніх витрат і джерел їх 
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покриття: 
1) полягає в тому, що отримання «коротких» засобів на поточні 

потреби, наприклад, на покриття тимчасових касових розривів, слід планувати 
переважно за рахунок короткострокових джерел, наприклад кредитів, а 
«довгих» засобів на модернізацію, стратегічний розвиток – з довгострокових 
джерел (збільшення статутного капіталу, випуск облігацій і т.п.). 

2) зводиться до того, що в прогнозованому балансі поточне значення 
суми страхових резервів і власних засобів страховика повинне бути не менше 
суми його очікуваних виплат за всіма договорами страхування і витратами на 
ведення справи.  

3) припускає необхідність створення фінансового резерву з одержаної 
страхової премії і виділення коштів на ведення справи, а також достатності 
власних засобів для забезпечення платоспроможності. 

 
 
ТЕМА 4. КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Тестові завдання до теми 4: 
 
1. Відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші 

характеристики товару (роботи, послуги) це …інформація: 
1) статистична; 
2) про товар (роботу, послугу); 
3) податкова; 
4) правова. 
 
2. Сукупність документованих або публічно оголошених 

відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, 
правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх 
профілактику це …інформація: 

1) про фізичну особу; 
2) правова; 
3) статистична; 
4) соціологічна. 
 
3. Офіційно документованім державна інформа- ція, що дає 

кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в 
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства 
це …інформація: 

1)  про фізичну особу; 
2) правова; 
3) статистична; 
4) соціологічна. 
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4. Систематизовані, документовані або публічно оголошені 
відомості про суспільне, державне життя і навколишнє природне 
середовище; це інформація: 

1)  про фізичну особу; 
2) правова; 
3) статистична; 
4) довідково-енциклопедичного характеру. 
 
5. Сукупність документованих або публічно оголошених 

відомостей про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, 
стан здоров'я, адреса, дата і місце народження) 

1)  про фізичну особу; 
2) правова; 
3) статистична; 
4) довідково-енциклопедичного характеру. 
 
6. Основними принципами інформаційних відносин в Україні є: 
1) гарантованість права на інформацію; 
2) відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; 
3) своєчасність інформації; 
4) об'єктивність, вірогідність, повнота і точність інформації 
 
7. Вербальні комунікації здійснюються: 
1) через розмови,  усні заяви, повідомлення тощо 
2) з використанням мови жестів (погляду, виразу обличчя, посмішки 

тощо). 
3) вірної відповіді немає. 
 
8. Елементами комунікаційного процесу можна назвати наступні: 
1) інформаційне повідомлення (яким обмінюються); 
2) відправник; 
3) засоби перетворення інформації у сигнали, придатні для 

передавання 
4) укладання угод,  контрактів, договорів; 
 
9. Вербальні комунікації здійснюються: 
1) через розмови,  усні заяви, повідомлення тощо 
2) з використанням мови жестів (погляду, виразу обличчя, посмішки 

тощо). 
3) всі відповіді вірні. 
 
10. Джерелами або каналами поширення комунікацій є: 
1) різноманітна реклама; 
2) представники страховика (агенти); 
3) суспільні зв'язки; 
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4) Інтернет мережа. 
 
11. Джерела інформації про страховика можна розділити на 

наступні частини: 
1) вертикальні та горизонтальні; 
2) контрольовані та не контрольовані; 
3) закриті та відкриті. 
 
12. Корпоративні комунікації розраховані на: 
1) суспільство в цілому; 
2) на окрему фізичну особу; 
3) на юридичну особу. 
 
13. Маркетингові комунікації призначені: 
1) для просування конкретної гами страхових послуг; 
2) для просування торгової марки страховика; 
3) всі відповіді вірні. 
 
14. Інструментами маркетингових комунікацій є: 
1) реклама на місці продажу; 
2) телефонний і поштовий маркетинг; 
3) спеціальні рекламні продажі, виставки, ярмарки, реклама страхових 

продуктів; 
4) всі відповіді вірні. 
 
15. Продажне обслуговування включає: 
1) надання страхувальнику додаткових експертних послуг з боку 

спеціальних підрозділів компанії, скорочення термінів їх надання; 
2) контроль повноти сприйняття клієнтом інформації, що виходить від 

страховика, перевірка оцінки страхувальником фірмового стилю компанії. 
3) скорочення термінів розслідування страхових випадків в рамках 

договору про якість "клієнт-страховик"; 
4) всебічна допомога страхувальникам з боку агентських мереж в 

управлінні їх страховими контрактами. 
 
16. Інформаційне обслуговування включає: 
1) організація постійного інформаційного обміну між страховиком і 

страхувальником, який стосується діючих договорів і можливих нових 
страхових послуг; 

2) інформація, що виходить від страховика, повинна бути простою, 
ясною і ємною; 

3) постійна (динамічна) перевірка відповідності страхового покриття, 
придбаного клієнтом, його потребам; 

4) всі відповіді вірні. 
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17. Технологічна інформація включає: 
1) дані про заплановані обсяги виробництва, реалізації, ціни, 

собівартість, структуру витрат тощо; 
2) дані, що використовуються при здійсненні бухгалтерського обліку; 
3) зміст технології здійснення основних і супроводжувальних 

виробничо-господарських операцій; 
4) загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх 

видів діяльності. 
 
18. Облікова інформація включає: 
1) дані про заплановані обсяги виробництва, реалізації, ціни, 

собівартість, структуру витрат тощо; 
2) дані податкового та управлінського обліку щодо діяльності 

організації; 
3) зміст технології здійснення основних і супроводжувальних 

виробничо-господарських операцій; 
4) загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх 

видів діяльності. 
 
19. Фінансова інформація включає: 
1) рух грошових коштів на підприємстві, залучен- ня інвестицій, 

структуру видатків, платоспроможність, фінансову стійкість; 
2) дані податкового та управлінського обліку щодо діяльності 

організації; 
3) зміст технології здійснення основних і супроводжувальних 

виробничо-господарських операцій; 
4) загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх 

видів діяльності. 
 
20. Складова стратегії комунікації, а саме система ідентифікації 

компанії серед конкурентів – це 
 
1) посередницька діяльність, реклама певних видів страхових послуг; 
2) внутрішні комунікації; 
3) робота, спрямована на підвищення популярності своєї торгової 

марки серед потенційних клієнтів, створення відповідного звукового, 
графічного, колірного й образного зображення, що асоціюються в населення з 
конкретною страховою компанією; 

4) вірної відповіді немає. 
 

21. Однією з найважливіших умов співробітництва є переговори ‒ 

ділова або службова бесіда, у процесі якої представники двох або більше 
організацій: 

1) з'ясовують інтереси; 
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2) узгоджують позиції і формулюють домовленості; 
3) обмінюються інформацією; 
4) всі відповіді вірні. 
 
22. До неконтрольованих джерел інформації про страховика 

відносяться: 
1) думки про страховика, передані «з вуст в уста»; 
2) інформація, що виходить від конкурентів, громадська думка. 
3) страхові продукти, агентська діяльність 
4) інформація, що виходить від асоціацій захисту прав споживачів 
 
23. Контрольовані джерела інформації про страховика – це: 
1) реклама,  агентська діяльність; 
2) страхові продукти, послуги, ціни; 
3) громадські зв'язки, фірмовий стиль; 
4) засоби масової інформації,  громадська думка. 
 
24. Комунікації страховика класифікують за кількома ознаками: 
1) за сферою охоплення; 
2) організаційні комунікації; 
3) міжособистісні комунікації; 
4) вербальні. 
 
25. Поняття якості комунікацій можна конкретизувати за 

такими напрямками: 
1) комерційна діяльність страховика; 
2) продажне обслуговування; 
3) забезпечуюче; 
4) інформаційне обслуговування. 
 
26. Планово-економічна інформація включає: 
1) дані про заплановані обсяги виробництва, реалізації, ціни, 

собівартість, структуру витрат тощо; 
2) дані, що використовуються при здійсненні бухгалтерського обліку; 
3) зміст технології здійснення основних і супроводжувальних 

виробничо-господарських операцій; 
4) загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх 

видів діяльності. 
 
 

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 
СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ. 

 
Тестові завдання до теми 5: 
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1) Страховий маркетинг – це комплекс заходiв, спрямованих на 
формування й постiйне вдосконалення дiяльностi страхової компанії, а 
саме: 

1) розробка конкурентоспроможних страхових продуктiв (послуг) для 
конкретних категорiй споживачiв (страхувальникiв); 

2) упровадження рацiональних форм реалiзацiї цих продуктiв за 
належного сервiсу та реклами; 

3) збiр i аналiз iнформації щодо ефективностi дiяльностi страховика. 
4) всі відповіді вірні. 
 
2) За рівнем інноваційності нові страхові продукти поділяються 

на: 
1) принципово нові страхові продукти; 
2) частково нові страхові продукти; 
3) умовно нові страхові продукти; 
4) всі відповіді вірні. 
 
3) Метою маркетингу страхування як фiнансової послуги є: 
1) оптимiзацiя руху фiнансових ресурсiв страховикiв та страхувальникiв; 
2) задоволення потреби клієнта у страховому захистi; 
3) вірної відповіді немає. 
 
4) Метою маркетингу страхування як споживчої послуги є: 
1) оптимiзацiя руху фiнансових ресурсiв страховикiв та страхувальникiв; 
2) задоволення потреби клієнта у страховому захистi; 
3) вірної відповіді немає. 
 
5) Методи розподілу страхової послуги (place) включають в себе: 
1) дії страхової компанії, які роблять страхову послугу доступною для 

цільових страхувальників; 
2) це дії страхової компанії з поширення інформації про її переваги та 

переконання цільових страхувальників в необхідності її придбання; 
3) всі відповіді вірні; 
4) вірної відповіді немає. 
 
6) Основною функцiєю оперативного маркетингу є: 
1) практична реалiзацiя розробок стратегічного маркетингу у мiсцях 

реалiзацiї шляхом забезпечення рекламних заходiв та активiзацiї споживчої 
поведiнки потенцiйних страхувальникiв.; 

2) аналiз мікрооточення страхової компанії з метою аналiзу 
внутрiшньої структури в контекстi адаптації до ринкових умов; 

3) оптимiзацiя організаційної структури компанiї та окремих бізнес-
процесiв; 

4) вірної відповіді немає. 
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7) Методи просування страхової послуги (promotion) включають в 
себе: 

1) дії страхової компанії, які роблять страхову послугу доступною для 
цільових страхувальників; 

2) це дії страхової компанії з поширення інформації про її переваги та 
переконання цільових страхувальників в необхідності її придбання; 

3) всі відповіді вірні; 
4) вірної відповіді немає. 
 
8) Маркетинговий комплекс охоплює: 
1) Страховi послуги, цiни (страховi тарифи), 
2) методи розповсюдження та просування страхової послуги; 
3) методи управління якістю послуг. 
 
9) Продукти у сферi послуг, до якої вiдноситься i страхування, 

подiляються на: 
1) прості; 
2) складні; 
3) пакетні. 
 
10) Комплекс заходiв, спрямованих на формування й постiйне 

вдосконалення дiяльностi страхової компанії: 
1) страховий маркетинг; 
2) маркетингове дослідження; 
3) вірної відповіді немає. 
 
11) Страховий продукт, як товар, що продається та купується на 

страховому ринку, має: 
1) споживчу вартість; 
2) мiнову вартiсть; 
3) конкурентоспроможну вартість; 
4) всі відповіді вірні. 
 
12)  За способом споживання страхові продукти розрізняють: 
1) індивідуальні страхові продукти; 
2) колективні страхові продукти; 
3) комплексні страхові продукти (їх створення зумовлене 

необхідністю страхового захисту не одиничного об'єкта страхування, а цілої 
низки об'єктів страхування, пов'язаних між собою); 

4) всі відповіді вірні. 
 
13) За тривалістю споживання страхові продукти розрізняють: 
1)  страхові продукти короткострокового споживання; 
2) страхові продукти з обмеженим строком споживання; 
3) страхові продукти довгострокового споживання; 
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4) вірної відповіді немає. 
 
14) Маркетингова дiяльнiсть страхової компанiї охоплює: 
1) розробку маркетингової фiлософії та визначення ринкового 

сегменту; 
2) визначення довгострокових та короткострокових цiлей страхової 

компанiї; 
3) розвиток нових продуктiв для забезпечення потреб 

страхувальникiв; 
4) інвестування тимчасово вільних коштів у банківські структури та 

ліквідні активи (цінні папери тощо). 
 
15) До основних принципів страхового маркетингу відносять: 
1) глибоке та всебічне вивчення кон’юнктури страхового ринку, 

попиту і вимог споживачів; 
2) гнучке реагування на запити страхувальників; 
3) вплив на формування попиту споживачів в інтересах виробництва; 

здійснення інновацій; 
4) всі відповіді вірні. 
 
16) Структура страхового продукту сформована з: 
1) матеріальне ядро» страхового продукту 
2) оболонка страхового продукту 
3) вірної відповіді немає. 
 
17) До функцiй стратегічного маркетингу відносяться: 
1) дослiдження ринку в цiлому або його окремих сегментiв; 
2) формування вимог до страхових продуктiв, виходячи з потреб 

ринку; 
3) оптимiзацiя організаційної структури компанiї та окремих бізнес-

процесiв; 
4) всі відповіді вірні. 
 
18) Споживча вартiсть товару «страховий захист» – це 
1) потенцiйна можливiсть страхувальника отримати страхове 

вiдшкодування втрат у результатi настання страхового випадку, що був 
визначений у страховому договорi; 

2) це цiна (страховий тариф, страхова премiя); 
3) всі відповіді вірні. 
 
19) В основу побудови моделі маркетингового комплексу закладені 

наступні принципи теорії і практики страхового маркетингу: 
1) усвідомлення своєї місії, ресурсозбереження; 
2) науковість; професіоналізм; 
3) інформаційність, навчання та інформування страхувальника, 
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інновації; 
4) всі відповіді вірні. 
 
20) Страховий маркетинг має ряд вiдмiнностей, якi вiдрiзняють 

його вiд iнших видiв маркетингу, а саме: 
1) довгостроковий характер взаємодії страховика та страхувальника; 
2) необхiднiсть здiйснення оцiнки та управлiння ризиками; 
3) державна регламентацiя страхового бiзнесу; 
4) вірної відповіді немає. 
 
 
ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВІДБОРОМ РИЗИКІВ НА СТРАХУВАННЯ 

 
Тестові завдання до теми 6: 

 
1. Правило оптимальної  імовірності  результату у стратегії 

ризик-менеджменту полягає: 
1) у тому, що з можливих варіантів ризикових вкладень грошей 

обирається варіант, який дає найбільшу ефективність результату при 
мінімальному або прийнятному ризику; 

2) у тому, що з можливих рішень обирається таке, при якому 
імовірність результату прийнятна для інвестора. 

3) у тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу та ризику, 
ухвалюючи рішення вкласти гроші у той проект, який дає змогу одержати 
очікуваний результат і одночасно уникнути великого ризику. 

4) у практиці застосування поєднується з правилом оптимальної 
імовірності результату. 

 
2. Правило максимуму виграшу у стратегії ризик-менеджменту 

полягає: 
1) у тому, що з можливих варіантів ризикових вкладень грошей 

обирається варіант, який дає найбільшу ефективність результату при 
мінімальному або прийнятному ризику; 

2) у тому, що з можливих рішень обирається таке, при якому 
імовірність результату прийнятна для інвестора. 

3) у тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу та ризику, 
ухвалюючи рішення вкласти гроші у той проект, який дає змогу одержати 
очікуваний результат і одночасно уникнути великого ризику. 

4) у практиці застосування поєднується з правилом оптимальної 
імовірності результату. 

 
3. Правило оптимального коливання результату у стратегії ризик-

менеджменту полягає: 
1) у тому, що з можливих варіантів ризикових вкладень грошей 

обирається варіант, який дає найбільшу ефективність результату при 
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мінімальному або прийнятному ризику; 
2) у тому, що з можливих рішень обирається таке, при якому 

імовірність результату прийнятна для інвестора. 
3) у тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу та ризику, 

ухвалюючи рішення вкласти гроші у той проект, який дає змогу одержати 
очікуваний результат і одночасно уникнути великого ризику. 

4) у практиці застосування поєднується з правилом оптимальної 
імовірності результату. 

 
4. До функцій фінансового менеджера в ризик-менеджменті 

відносяться: 
1) прогнозування; 
2) стимулювання; 
3) регулювання; 
4) передавання інформації. 
 
5. Функцією координації фінансового менеджера в ризик-

менеджменті є: 
1) спонукання фахiвцiв до зацiкавленостi у результатах своєї праці.  
2) узгодженість взаємодії всіх ланок системи управління ризиком. 
3) процес впливу на об’єкт управління з метою усунення відхилень, 

що виникли. 
4) перевірка організації роботи щодо зменшення ступеня ризику. 
 
6. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 

ознаки ймовірності та випадковості настання це… 
1) страховий ризик; 
2) ризик. 
3) вірної відповіді немає. 
 
7. З позицій можливості впливу учасника страхування на ризик 

виділяють: 
1) внутрішні (ендогенні); 
2) зовнішні (екзогенні) ризики; 
3) змішані ризики; 
4) роздільні ризики. 
 
8. Функцією стимулювання фінансового менеджера в ризик-

менеджменті є: 
1) спонукання фахiвцiв до зацiкавленостi у результатах своєї праці.  
2) узгодженість взаємодії всіх ланок системи управління ризиком. 
3) процес впливу на об’єкт управління з метою усунення відхилень, 

що виникли. 
4) перевірка організації роботи щодо зменшення ступеня ризику. 
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9. Об’єднання людей, якi спiльно реалiзують програму ризикового 
вкладення грошей на основi визначених правил передбачає функція… 

1) організації; 
2) координації; 
3) регулювання; 
4) стимулювання 
 
10.  Функцією контролю фінансового менеджера в ризик-

менеджменті є: 
1) спонукання фахiвцiв до зацiкавленостi у результатах своєї праці.  
2) узгодженість взаємодії всіх ланок системи управління ризиком. 
3) процес впливу на об’єкт управління з метою усунення відхилень, 

що виникли. 
4) перевірка організації роботи щодо зменшення ступеня ризику. 
 
11. Зазначити, чи належать до факторів зовнішнього впливу на 

діяльність страховика такі умови: 
1) стан економіки країни підприємства; 
2) відсутність системи андерайтингу ризиків; 
3) плановані вибори до основного законодавчого органу країни; 
4) усе перераховане. 
 
12. Тактика управління ризиком це… 
1) конкретні методи i прийоми для досягнення поставленої мети в 

конкретних умовах; 
2) вибір найбільш оптимального рішення i найбільш прийнятних в даній 

ситуацій методів i прийомів управління; 
3) всі відповіді вірні. 
 
13.Узгодженість взаємодії всіх ланок системи управління ризиком 

передбачає функція… 
1) організації; 
2) координації; 
3) регулювання; 
4) стимулювання 
 
5) Процес впливу на об’єкт управління з метою усунення відхилень, 

що виникли передбачає функція… 
1) організації; 
2) координації; 
3) регулювання; 
4) стимулювання 
 
6) Метод процентів… 
1) застосовують розподіл ризикових груп на підгрупи; 
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2) застосовується лише по відношенню до ризиків, які не можна 
співвіднести із середнім типом ризику; 

3) являє собою сукупність знижок та надбавок до наявної аналітичної 
бази, які залежать від можливих як позитивних, так і негативних відхилень від 
середнього ризикового типу;  

4) вірної відповіді немає. 
 
7) За критерієм розміру збитків ризики поділяють на: 
1) незначні (малі), 
2) середні, 
3) значні (великі), 
4) катастрофічні; 
5) надкритичні. 
 
8)  Метод середніх величин… 
1) застосовують розподіл ризикових груп на підгрупи; 
2) застосовується лише по відношенню до ризиків, які не можна 

співвіднести із середнім типом ризику; 
3) являє собою сукупність знижок та надбавок до наявної аналітичної 

бази, які залежать від можливих як позитивних, так і негативних відхилень від 
середнього ризикового типу;  

4) вірної відповіді немає. 
 
5) Спонукання фахiвцiв до зацiкавленостi у результатах своєї 

праці. Контроль – перевірка організації роботи щодо зменшення ступеня 
ризику передбачає функція… 

1) організації; 
2) координації; 
3) регулювання; 
4) стимулювання 
 
6)  Серед способів управління ризиками виділяють: 
1) організаційно-технiчнi; 
2) фінансово-договiрнi; 
3) організаційно-економічні; 
4) організаційні. 
 
7) Метод індивідуальних оцінок… 
1) застосовують розподіл ризикових груп на підгрупи; 
2) застосовується лише по відношенню до ризиків, які не можна 

співвіднести із середнім типом ризику; 
3) являє собою сукупність знижок та надбавок до наявної аналітичної 

бази, які залежать від можливих як позитивних, так і негативних відхилень від 
середнього ризикового типу;  

4) вірної відповіді немає. 
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5) Спекулятивний ризик означає: 
1) потенційну можливість як придбати (одержати прибуток), так і 

втратити (зазнати збитку); 
2) потенційну можливість зазнати збитку: тобто наслідок завжди 

альтеративний – збитки або їхня відсутність. 
3)  Вірної відповіді немає 
 
6) Метод управління ризиками, яка передбачає, що на певних, 

заздалегідь встановлених умовах потенційні збитки будуть компенсовані 
третіми особами: а) страхування; б) кредит; в) інші методи, ніж 
страхування (хеджування, сек’юритизація) є: 

1) метод контролю за ризиком; 
2) метод утримання ризику; 
3) метод передачі ризику. 
 
7) За суб’єктами, які підпадають під вплив ризиків розрізняють 

ризики для: 
1) людства в цілому; окремих регіонів, країни; окремих індивідів; 
2) економічної, політичної, соціальної та інших систем; 
3) галузей господарства; господарюючих суб’єктів; соціальних груп 
4) всі відповіді вірні. 
 
8) За критерієм обсягу відповідальності страховика ризики 

поділяються на: 
1) індивідуальні; 
2) особові; 
3) універсальні; 
4) загальні 
 
9)  В теорії та практиці відомі три основні способи управління 

ризиками:  
1) поглинання ризику, що застосовується для слабких ризиків або 

неможливості використання інших способів;  
2) уникнення ризиків, що застосовується в мобільних економічних 

системах;  
3) розподіл та передача ризику; 
4) відповідь 2, 3.  
 
10)  Метод управління ризиками, що спрямований на зменшення 

вірогідності настання збитків та їх розміру, який може включати: а) 
відмову від ризику шляхом припинення діяльності або володіння активами, 
що пов’язані з можливими збитками; б) диверсифікацію діяльності, 
активів та інших об’єктів, що підпадають під ризик; в) проведення 
превентивних заходів є: 
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4) метод контролю за ризиком; 
5) метод утримання ризику; 
6) метод передачі ризику. 
 
11) Управління ризиками включає: 
1) вибір мети, планування способів її досягнення, реалізацію обраних 

методів та контроль результатів; 
2) комплексна діяльність страховика з ідентифікації, аналізу, оцінки 

ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального 
страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості 
страхового портфеля; 

3) всі відповіді вірні. 
 
12)  Метод управління ризиками, що передбачає покриття 

потенційних збитків за рахунок власних коштів суб’єкта ризик-
менеджменту: а) створення цільових резервів та фондів; б) 
самострахування; в) кєптивне страхування; г) участь у відповідальності за 
ризик (франшиза) є:  

1) метод контролю за ризиком; 
2) метод утримання ризику; 
3) метод передачі ризику. 
 
 

ТЕМА 7. УРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ 
 

Тестові завдання до теми 7: 
 
1. До складу служби по врегулюванню страхових претензій повинні 

входити: 
1) фахівці, які фіксують заяви про настання страхового випадку; 
2) особи, які виконують функції аварійних комісарів; 
3) юристи, фахівці з інформаційних технологій; 
4) економісти. 
 
2. Служба з врегулювання страхових претензій компанії має 

підпорядковуватися: 
1) вище керівництво; 
2) голова правління; 
3) Загальні збори. 
 
3. До складу основних документів з розслідування страхових 

претензій мають входити: 
1) заява страхувальника;  
2) договір страхування;  
3) аварійний акт (сертифікат);  
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4) страховий поліс. 
 
4. Страхування, зумовлене ризиками, пов'язаними з життям, 

втратою працездатності або з виникненням таких збитків, які не можуть 
бути відшкодовані окремою особою це: 

1) комерційне страхування; 
2) соціальне страхування; 
3) обов’язкове страхування; 
4) добровільне страхування. 
 
5. Вимога страхувальника (вигодонабувача) про відшкодування 

страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає перелік 
страхових подій у договорі страхування це… 

1) страхова претензія;  
2) страхова виплата; 
3) страхове відшкодування. 
 
6. Загальні умови та порядок проведення добровільного 

страхування визначаються правилами, які встановлюються: 
1) страховиком самостійно; 
2) страхувальником. 
3) страховиком і страхувальником одночасно. 
 
7. Різновид підприємницької діяльності, спрямованої на здійснення 

страхового захисту юридичних та фізичних осіб, яку можуть здійснювати 
як акціонерні, повні, командитні товариства або товариства з додатковою 
відповідальністю, так і державні страхові організації, метою яких є 
отримання прибутку це: 

1) комерційне страхування; 
2) соціальне страхування; 
3) обов’язкове страхування; 
4) добровільне страхування. 
 
8. Гарантована державою система заходів щодо забезпечення 

громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, 
щодо підтримки материнства та дитинства, а також охорони здоров'я 
членів суспільства. це: 

1) комерційне страхування; 
2) соціальне страхування; 
3) обов’язкове страхування; 
4) добровільне страхування. 
 
9. Страхування, що здійснюється на основі договору між 

страхувальником і страховиком це: 
1) комерційне страхування; 
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2) соціальне страхування; 
3) обов’язкове страхування; 
4) добровільне страхування. 
 
10. Документ, що містить вичерпну інформацію про страховий 

випадок це  
1) страховий акт; 
2) страхова експертиза; 
3) повідомлення про страхову подію; 
4) вірної відповіді немає. 
 
11. Процес врегулювання претензій складається з низки кроків 

(етапів): 
1) 5 етапів; 
2) 4 етапів; 
3) 3 етапів. 
 
12. Про намір достроково припинити дію договору страхування 

будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як: 
1) за 45 календарних днів до дати припинення дії договору; 
2) за 30 календарних днів до дати припинення дії договору; 
3) за 60 календарних днів до дати припинення дії договору; 
4) за 90 календарних днів до дати припинення дії договору. 
 
13. Досудове розслідування всіх обставин страхового випадку, 

виходячи із специфіки конкретного виду страхування, що має на меті дати 
його вичерпну характеристику це  

1) страховий акт; 
2) страхова експертиза; 
3) повідомлення про страхову подію; 
4) вірної відповіді немає. 
 
14. До складу основних документів з розслідування страхових 

претензій мають входити: 
1) заява страхувальника, договір страхування; 
2) аварійний акт, матеріали з оцінки втрат; 
3) вірної відповіді немає; 
4) всі відповіді вірні. 
 
15. До принципів врегулювання претензій віднесено: 
1) правомірність вимог щодо покриття збитків; 
2) адекватне відшкодування збитків; 
3) своєчасна виплата страхового відшкодування; 
4) всі відповіді вірні. 
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16. Розслідуючи страховий випадок, фахівці страхової компанії 
передусім мають переконатися в тому, що: 

1) зазначений об'єкт був дійсно застрахований; подія, що трапилася, 
входить до переліку страхових випадків за договором; 

2) місце перебування застрахованого об'єкта відповідає місцю, 
зазначеному у договорі страхування; 

3) особа, яка подає заяву про виплату, справді є страхувальником або 
його представником; 

4)  всі відповіді вірні. 
 
17. При організації роботи підрозділу із врегулювання претензій 

доцільно дотримуватися таких вимог: 
1) фахівці даного підрозділу мають бути висококваліфікованими, бажано 

з досвідом роботи у сфері захисту інтересів страхових компаній в судових 
спорах; 

2) підрозділ має бути безпосередньо підконтрольний лише керівнику 
страхової компанії; 

3) підрозділ у своїй діяльності не повинен жодним чином залежати від 
підрозділів, що здійснюють продаж страхових продуктів; 

4) вірна відповідь 1, 3 
 
18. Дія договору може бути призупинена на: 
1) на будь-якому етапі; 
2) на 4-у етапі; 
3) на 5 етапі; 
4) вірної відповіді немає. 
 
 
 

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 
СТРАХОВИКА 

 
Тестові завдання до теми 8: 

 
1. Розподіл у часі надходжень і виплат грошових коштів, що 

забезпечують фінансово-господарську діяльність страхової організації це… 
1) рух грошей; 
2) грошовий потік; 
3) вірної відповіді немає. 
 
2. На вибір фінансової стратегії страхової компанії щодо 

управління грошовими потоками впливає багато чинників, серед яких 
можна виокремити: 

1) стан страхової галузі в цілому та її окремих секторів (бурхливий 
розвиток, занепад); 
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2) платоспроможний попит на страхові послуги; 
3) стан фінансово-кредитної системи; 
4) всі відповіді вірні. 
 
3. За характером відношення до страхової компанії грошові 

потоки поділяються: 
1) внутрішній грошовий потік; 
2) зовнішній грошовий потік; 
3) іноземний потік; 
4) вірної відповіді немає. 
 
4. Регулярний і безперервний процес акумуляції та викорис- тання 

фінансових ресурсів, що приводить до формування капіталу це… 
1) процес руху; 
2) грошовий потік; 
3) рух грошей; 
4) вірної відповіді немає. 
 
5. Джерелом інвестиційних ресурсів страхової компанії є: 
1) власні; 
2) залучені; 
3) позикові кошти; 
4) вірної відповіді немає. 
 
6. Основним джерелом припливу фінансових ресурсів страховика є: 
1) страхові премії; 
2) інвестиції; 
3) кредити; 
4) страхові виплати. 
 
7. Діяльність,  що покриває потік грошових коштів, служачи 

випуску акцій та викупу раніше проданих акцій, отримання кредитів і 
розрахунку боргів, виплату дивідендів акціонерам.: 

1) поточна страхова діяльність; 
2) інвестиційна діяльність; 
3) фінансова діяльність; 
4) економічна діяльність. 
 
8. За стабільністю часових інтервалів формування грошові потоки 

поділяються: 
1) Регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами; 
2) регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими 

інтервалами; 
3) нерегулярний грошовий потік з рівномірними часовими 

інтервалами; 
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4) регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими 
інтервалами; 

 
9. Вхідні грошові потоки від фінансовій діяльності: 
1) внески засновників при формуванні і поповненні статутного і 

резервних фондів; 
2) інвестиції; 
3) списана кредиторська заборгованість; 
4) відсотки до отримання; 
 
10. Діяльність, яка включає потік коштів, пов'язаний із закупівлею і 

продажем цінних паперів, іпотеками під нерухомістю, нерухомістю та 
іншими інвестиційними активами це: 

5) поточна страхова діяльність; 
6) інвестиційна діяльність; 
7) фінансова діяльність; 
8) економічна діяльність. 
 
11. Вихідні грошові потоки, пов'язані з фінансовою діяльністю: 
1) відсотки і дивіденди сплачені; 
2) податкові платежі; 
3) погашення кредиторської заборгованості; 
4) погашення дебіторської заборгованості. 
 
12. Діяльність, пов'язана з проведенням страхування, 

співстрахування та перестрахування та здійсненням витрат, необхідних 
для їх проведення це: 

1) поточна страхова діяльність; 
2) інвестиційна діяльність; 
3) фінансова діяльність; 
4) економічна діяльність. 
 
 

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ 
СТРАХОВИКА 

 
Тестові завдання до теми 9: 

 
1. Платоспроможність страховиків є складовою частиною: 
1) прибутковості; 
2) ліквідності; 
3) фінансової стійкості; 
4) рентабельності. 
 
2. Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності 



34
 

зобов’язані підтримувати рівень запасу платоспроможності: 
1) нормативний; 
2) фактичний; 
3) розрахунковий; 
4) балансовий. 
 
3. Розробка та впровадження стратегії розвитку; розробка та 

впровадження нових страхових продуктів; розробка та використання 
планів розвитку; відкриття територіально відокремлених підрозділів; 
маркетинг і реклама, управління взаєминами з клієнтами; залучення 
агентів та страхових посередників це: 

1) бізнес-процеси розвитку; 
2) бізнес-процеси основної діяльності; 
3) бізнес-процеси управління; 
4) бізнес-процеси забезпечення діяльності. 
 
4. Загальна мета механізму управління платоспроможністю 

страхових організацій: 
1) забезпечення платоспроможності страхових організацій; 
2) захист прав споживачів страхових послуг; 
3) захист прав інвесторів та акціонерів. 
4) всі відповіді вірні. 
 
5. Нормативний запас платоспроможності страховика, який 

здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка 
визначається шляхом: 

1) множення загальної величини резерву довгострокових зобов’язань на 
0,26; 

2) множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18; 
3) множення суми здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців на 

0,23; 
4) шляхом множення загальної величини резерву довгострокових 

зобов’язань (математичного резерву) на 0,05. 
 
6. Сукупність страхових внесків, прийнятих страховиком від 

страхувальників, яка характеризує загальний обсяг його діяльності: 
1) страховий резерв; 
2) страховий портфель; 
3) страховий фонд. 
 
7. До тактичних завдань управління страховим портфелем 

входять: 
1) забезпечення безперервності здійснення страхових виплат; 
2) оперативний моніторинг; 
3) розробка бюджетів фінансування маркетингових цілей; 
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4) забезпечення безперервності надходжень страхових премій. 
 
8. Бюджетування; управління якістю послуг; управлінський облік; 

контроль за виконанням нормативних документів; внутрішній аудит і 
моніторинг бізнес-процесів це… 

1) бізнес-процеси розвитку; 
2) бізнес-процеси основної діяльності; 
3) бізнес-процеси управління; 
4) бізнес-процеси забезпечення діяльності. 
 
9. Способи найкращого, з погляду інтересів страховика, розміщення 

грошових коштів являють собою інвестиційну стратегію страховика, яка 
залежить від: 

1) рівня купівельної спроможності населення; 
2) обсягу акумульованих ресурсів; 
3) стану справ на фінансовому ринку. 
 
10. До стратегічних завдань управління страховим портфелем 

входять: 
1) установлення довгострокових маркетингових цілей; 
2) оперативний моніторинг; 
3) розробка політики перестрахування; 
4) забезпечення безперервності надходжень страхових премій. 
 
11. Укладення, супровід, відновлення договорів страхування; 

перестрахування; врегулювання збитків за укладеними договорами 
страхування; розрахунки з агентами та брокерами це… 

1) бізнес-процеси розвитку; 
2) бізнес-процеси основної діяльності; 
3) бізнес-процеси управління; 
4) бізнес-процеси забезпечення діяльності. 
 
 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
 

Тестові завдання до теми 10: 
 

1. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: 
1) банки, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди та ін. фінансові 

установи; 
2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та 

клірингові установи; 
3) товарні, фондові та ін., біржі, професійні учасники ринку цінних 

паперів; 
4)  всі відповіді вірні. 
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2. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є: 
1) Національний банк України, 
2) Міністерство фінансів України, 
3) Міністерство юстиції України, 
4) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 
5) всі відповіді вірні. 
 
3. Сукупність заходів, які здійснюються суб‘єктами фінансового 

моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що 
включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного 
фінансового моніторингу це… 

1) фінансовий моніторинг; 
2) фінансовий контроль; 
3) фінансове дослідження; 
4) вірної відповіді немає. 
 
4.  До системи фінансового моніторингу належать такі елементи, 

як: 
1) первинний фінансовий моніторинг; 
2) державний фінансовий моніторинг; 
3) суб’єкти фінансового моніторингу та операції, що підпадають під 

нагляд відповідно до норм чинного законодавства; 
4) вторинний фінансовий моніторинг. 
 
5.  Створення ефективного механізму фінансового моніторингу в 

страхових організаціях залежить від: 
1) від якості роботи працівника, відповідального за проведення 

фінансового моніторингу; 
2) від злагодженої роботи системи державного фінансового моніторингу 

України; 
3) від проведення внутрішніх перевірок діяльності установи. 
 
 

Теми рефератів. 
1. Окремі вимоги законодавства України щодо страхових 

посередників. 
2. Переваги і недоліки прямого продажу і продажу страхових послуг 

через різних страхових посередників. 
3. Основні напрямки маркетингової політики страховика 
4. Фактори, які сприяють розвитку сфери страхових послуг в Україні 
5. Фактори, які заважають розвитку сфери страхових послуг в Україні 
6. Права і обов'язки страховика та страхувальника згідно із Законом 

України «Про страхування». 
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7. Особливості укладення договорів особистого страхування. 
8. Сутність понять "договір страхування" і "страховий поліс" у 

вітчизняному законодавстві. 
9. Роль заяви про страхування при здійсненні страхової виплати. 
10. Особливості здійснення страхування життя і пенсій в Україні. 
11. Робота страхової компанії по визначенню страхових і викупних сум, 

порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього 
особам. 

12. Довічне страхування життя. 
13. Пенсійне страхування та особливості його регулювання в 

законодавстві України. 
14. Перспективи розвитку страхування життя в Україні. 
15. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють здійснення видів 

обов’язкового страхування від нещасних випадків в Україні. 
16. Страхування дітей та осіб літнього віку від нещасних випадків. 
17. Перспективи розвитку страхування від нещасних випадків в Україні. 
18. Послуги з медичного страхування конкретної страхової компанії 
19. Виникнення медичного страхування та його розвиток. 
20. Спільні риси і розбіжності між страхуванням від нещасних випадків 

за рахунок коштів підприємств і страхуванням відповідальності роботодавця 
21. Перспективи страхування відповідальності підприємств за 

забруднення довкілля в Україні. 
22. Обов’язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в 

Україні 
23. Міжнародний досвід страхування підприємницьких ризиків. 
24. Поняття «технічні ризики» та особливості їх страхування. 
25. Страховики технічних ризиків на страховому ринку України. 
26. Проблеми і перспективи розвитку страхування технічних ризиків в 

Україні. 
27. Вплив ринкових факторів на розвиток страхування технічних ризиків 

в Україні. 
28. Сучасний стан страхування фінансово-кредитних ризиків в Україні. 
29. Страхування товарних кредитів. 
30. Страхування споживчих кредитів. 
31. Страхування заставного майна. 
32. Страхування ризику непогашення кредиту. 
33. Страхування недоотримання прибутку (доходів) та інших фінансових 

ризиків. 
34. Розвиток морського страхування (зарубіжний і вітчизняний досвід). 
35. Діяльність міжнародних Клубів взаємного морського страхування. 
36. Основні умови страхування морських вантажоперевезень. 
37. Характеристика п’яти базових принципів морського страхування 

згідно з нормами британського морського права. 
38. Міжнародне регламентування авіаційних перевезень. 
39. Специфіка страхування космічних ризиків. 
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40. Особливості оцінки збитків і виплати страхового відшкодування при 
великих авіаційних аваріях і катастрофах. 

 
 

Питання для самостійного опрацювання. 
 
1. Охарактеризуйте страхування як вид підприємницької діяльності. 
2. Назвіть особливості діяльності страхової компанії. 
3. Які зміни відбувалися у законодавчому регулюванні страхової 

діяльності в Україні? 
4. Якою є головна ознака поділу страхових компаній на ринку? 
5. У чому полягає зміст державного нагляду за страховою діяльністю? 
6. Визначте сутність страхового менеджменту. 
7. Структура страхового менеджменту. 
8. Як відбувається створення страхових компаній? 
9. Які особливості ліцензування страхової діяльності? 
10. Дайте характеристику етапів життєвого циклу страхової компанії? 
11. У чому полягають особливості антикризового управління страхової 

компанії? 
12. Дайте визначення терміна «ресурсний потенціал». 
13. Назвіть складові ресурсного потенціалу страховика. 
14. Як можна оцінити ресурсний потенціал страхової компанії? 
15. Як реалізується мотивація персоналу як функція страхового 

менеджменту? 
16. Що входить до складу органів управління страховою компанією? 
17. Які функції виконують наглядова рада та рада директорів? 
18. Назвіть структурні підрозділи страхової компанії. 
19. Що є змістом стратегічного управління страхової компанії? 
20. Як формується стратегія страховика? 
21. Які проблеми виникають у страхових компаній України під час 

розроблення стратегії? 
22. Назвіть основні бізнес-процеси страхової компанії. 
23. Як забезпечується бізнес-планування страхової компанії? 
24. У чому полягають відмінності процесу бюджетування та 

контролінгу страховика? 
25. У чому полягає мета комунікацій? 
26. Назвіть етапи комунікаційного процесу. 
27. Охарактеризуйте зовнішні комунікації страховика. 
28. Як відбувається персоніфікований облік договорів страхування 

життя? 
29. Яке призначення автоматизованої інформаційної системи у 

діяльності страхової компанії? 
30. Яка роль страхової статистики у страховому менеджменті? 
31. Як забезпечується страховою компанією комерційна таємниця? 
32. Розкрийте сутність страхового маркетингу. 
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33. Назвіть види маркетингових досліджень. 
34. Поясніть відмінність страхового продукту від страхової послуги. 
35. Розкрийте сутність якості страхового продукту. 
36. к забезпечується якість страхової послуги? 
37. Наведіть зміст плану маркетингу. 
38. Послідовність розробки (модифікації) страхового продукту. 
39. Як визначається ефективність системи продажів? 
40. Як відбувається рекламування страхової діяльності?  
41. Дайте визначення поняттю "ризик"? 
42. Як класифікуються ризики у страховій діяльності? 
43. Які ризики можуть бути прийняті на страхування? 
44. Охарактеризуйте сутність ризикоутворюючих факторів. Наведіть 

приклади. 
45. Що входить до андерайтингу як бізнес-процесу страховика? 
46. Які існують методи оцінювання рівня ризиків? 
47. Як визначається страхова премія за договором страхування? 
48. Поясність сутність антиселекції ризиків. 
49. Розкрийте зміст тарифікації страхових послуг. 
50. Поясність зміст елементів структури страхового тарифу. 
51. Які принципи покладені у побудову тарифної політики страховика? 
52. Назвіть етапи врегулювання страхових претензій. 
53. Які дії страхувальника в разі настання страхового випадку? 
54. Яку роль відіграють аварійні комісари у врегулюванні збитків? 
55. Що входить до процедури експертизи страхового випадку? 
56. Як розраховується страхова виплата? 
57. У чому полягають відмінності в урегулюванні збитків у різних 

видах страхування? 
58. Які існують можливості для застосування регресних позовів у 

страхуванні? 
59. Укажіть інструменти зменшення витрат на страхові виплати. 
60. Охарактеризуйте роботу служби врегулювання претензій. 
61. Що є грошовим потоком у страхуванні? 
62. Як класифікуються грошові потоки страхових організацій? 
63. Що входить до складу технічних резервів? 
64. У чому полягають особливості грошових потоків в операційній 

діяльності страховика? 
65. Що входить до складу доходів від страхової діяльності? 
66. З чого складаються витрати страховика? 
67. Які існують напрями та обмеження розміщення страхових резервів? 
68. У чому полягають особливості оподаткування страховика? 
69. Розкрийте зміст показників рентабельності страхової діяльності. 
70. Як розподіляється прибуток страховика? 
71. Що є фінансовою надійністю страховика? 
72. Поясніть взаємозв’язок понять фінансова надійність, стійкість та 

платоспроможність. 
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73. Які існують умови забезпечення платоспроможності? 
74. Які вимоги до статутного капіталу страховика? 
75. Як впливає тарифна політика страховика на його фінансову 

стійкість? 
76. Поясніть роль перестрахування у збалансуванні страхового 

портфеля. 
77. Охарактеризуйте сутність процесу управління ризиками 

страховика. 
78. Як оцінюється платоспроможність страховика? 
79. Що входить до тестів раннього попередження страховика? 
80. Чим відрізняються тести раннього попередження від стрес 

тестування в перевірці рівня надійності страхової компанії? 
 
 

Словник термінів з дисципліни 
«Страховий менеджмент сфери послуг» 

А 
Актуарні розрахунки (actuarial calculations)– система математичних і 

статистичних методів обчислення страхових тарифів. 
Андерайтер (underwriter) – (у страхуванні) висококваліфікована й 

відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з 
розгляду пропозицій і прийняття ризиків на страхування (перестрахування); А. 
оцінює ризик, визначає ціну та інші умови страхування, оформляє страхові 
поліси. 

Андерайтинг - комплексна діяльність страховика з ідентифікації, аналізу, 
оцінки ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального 
страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості 
страхового портфеля. 

Б 
Бізнес-процес – це послідовність дій, операцій, процедур фахівця 

страхової компанії, результатом виконання яких є обробка інформації, 
формування документа, фіксація результатів проведеного контакту з клієнтом в 
інформаційній системі. 

Бордеро (фр. borde-reau, анг. inventory) – перелік ризиків із 
зазначенням частини страхової суми та відповідної їй страхової премії, що 
передається цедентом на перестрахування. 

Брокер страховий (insurance broker)– юридична або фізична особа, 
котра, будучи зареєстрованою як суб’єкт підприємницької діяльності, має 
дозвіл Уповноваженого органу виступати посередником між страхувальником і 
страховиком. 

Брутто-премія (gross premium) – загальна сума страхових внесків, що їх 
сплачує страхувальник. Визначається на підставі страхової суми і брутто- 
ставки (страхового тарифу). 

Брутто-ставка (gross rate) – сума визначеної нетто-ставки та 
навантаження. 
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Бюджетування – це система форм, документів і процедур, якими 
визначено процес організації, планування, аналізу і контролю перш за все 
фінансової діяльності страхової компанії. 

В 
Виникнення страхової претензії - ситуація, за якої страхова компанія 

отримала повідомлення від страхувальника про настання страхового випадку, 
орієнтовну суму збитку та обставини події, що сталися. 

Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка резервується з 
метою додаткового забезпечення фінансової надійності. 

Власне утримання (deductable)– частина страхової суми, в межах  якої 
цедент несе відповідальність за застрахованим ризиком, передаючи решту у 
перестрахування. 

Власний капітал страховика - кошти, які належить страховій компанії 
на праві власності та представлений статутним та гарантійним фондом, який у 
свою чергу включає додатковий, резервний капітал і нерозподілений прибуток. 

Г 
Гарантійний фонд - об’єднує ті власні кошти страховика, які не є 

статутним капіталом. 
Грошовий потік – розподіл у часі надходжень і виплат грошових коштів, 

що забезпечують фінансово-господарську діяльність страхової організації. 
Д 

Дивізіональна організаційна структура - групування видів діяльності 
тут здійснюється за принципом розподілу праці за цілями. 

Дисклоуз (disclose)– норма страхового права, згідно з якою 
страхувальник зобов’язаний негайно сповістити страховика про будь-які 
чинники, що можуть мати істотне значення стосовно ризику, прийнятого на 
страхування. 

Довгострокові інвестиції – це нерухомість, права участі, вкладення у 
інвестиційні проекти з терміном реалізації 3 та більше років, цінні папери, 
розраховані на період 12 місяців і більше та ін. 

Договір (угода, контракт) ‒ це офіційний документ, що передбачає 

взаємні зобов'язання сторін щодо інформування, постачання або придбання 
товару, виконання певних робіт чи надання послуг. 

Договір перестрахування (reinsurance treaty)– угода між двома 
страховими компаніями, з яких одна – цедент (перестрахувальник) – 
зобов’язується передати ризики, а друга – перестраховик – прийняти ризики до 
перестрахування. 

Додатковий капітал страховика - складається із додатково вкладеного 
капіталу (актуальний лише для страховиків, які створені у формі акціонерного 
товариства і являє собою емісійний механізм від розміщення акцій) та іншого 
додаткового капіталу (сума дооцінки необоротних активів; вартість активів, 
безкоштовно отриманих страховиком від інших юридичних та фізичних осіб та 
інші види додаткового капіталу). 

Є 



42
 

Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) – це система 
обліку, збору, нагромадження та вилучення з Реєстру даних, що стосуються 
ліцензування страхової діяльності та нагляду за страховою діяльністю 
страховиків. 

З 
Заява про знищення або пошкодження застрахованого майна (claim 

notice) – подається страхувальником своєму страховикові в письмовій формі з 
метою отримання страхового відшкодування. 

Заявник (proposer) – особа, яка в письмовій або усній формі висловлює 
намір придбати страховий поліс. 

І 
Інвестиції – це майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в 

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) або досягається певний соціальний ефект. 

Інвестиційна діяльність – це послідовна, цілеспрямована діяльність, що 
полягає в капіталізації об’єктів власності, у формуванні та використанні 
інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування і міжнародного 
руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні відповідного 
інвестиційного клімату і має на меті отримання прибутку або певного 
соціального ефекту. 

Інформаційний потенціал - як сукупність технічної, технологічної та 
економічної інформації, інформаційних ресурсів і комп’ютерних 
інформаційних систем, взаємодія яких, за участі кваліфікованого персоналу та 
за допомогою засобів комунікації та зв’язку, спрямована на ефективне 
управління підприємством та подальший його розвиток. 

Інформація – сукупність повідомлень, які відображають характеристику 
явища, події, виробничо-господарської діяльності. 

 
К 

Кептивні страхові компанії – які повністю або частково обслуговують 
корпоративні інтереси засновників, а також самостійно господарюючих 
суб’єктів, що входять до структури багато профільних концернів або 
фінансово-промислових груп. 

Кептивні страхові компанії (captive insurance company) – компанії, що 
створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими 
структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах. 

Класифікація страхування (insurance classification) – система поділу 
страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми. 

Ковер-нота страхова (cover note) – свідоцтво про страхування, яке 
видається брокером страхувальникові на знак підтвердження укладення 
договору страхування з переліком списку страховиків. 

Комерційне страхування – різновид підприємницької діяльності, 
спрямованої на здійснення страхового захисту юридичних та фізичних осіб, яку 
можуть здійснювати як акціонерні, повні, командитні товариства або 
товариства з додатковою відповідальністю, так і державні страхові організації, 
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метою яких є отримання прибутку. 
Комунікації – обмін інформацією, її змістом між двома і більше особами 

(працівниками). 
Комунікації страховика – всі ті "сигнали", що він направляє своїм 

страхувальникам, потенційним клієнтам, своїм збутовим мережам,  суспільній 
думці і т.д. 

Л 
Лінійна організаційна структура – являє собою систему управління, в 

якій кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі 
виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням. 

М 
Мiнова вартiсть товару «страховий захист» – це цiна (страховий тариф, 

страхова премiя). 
Матеріальне ядро страхового продукту – конкретна сума страхового 

відшкодування, виплачена з резервів СК при настанні страхового випадку. 
Метод процентів - сукупність знижок та надбавок до наявної аналітичної 

бази, які залежать від можливих як позитивних, так і негативних відхилень від 
середнього ризикового типу. 

Методи просування страхової послуги (promotion) – це дії страхової 
компанії з поширення інформації про її переваги та переконання цільових 
страхувальників в необхідності її придбання. 

Н 
Навантаження (loading) – частина страхового тарифу, що не пов’язана з 

формуванням фондів для здійснення страхових виплат. 
Нерозподілений прибуток страховика - є прибутком, реінвестованим у 

страхову компанію і виникає за наслідками діяльності фінансового року 
страхової компанії та утворюється як залишок прибутку після виконання своїх 
зобов’язань. 

Нормативний запас платоспроможності (normative solvency margin) 
– у страховиків, які здійснюють види страхування інші, ніж страхування 

життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з нижче визначених двох величин: 
1) підраховується множенням суми страхових премій за попередні 12 

місяців на 0,18. При цьому сума страхових премій зменшується на 50 % 
страхових премій, належних перестраховикам; 2) підраховується множенням 
суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26. При цьому сума 
страхових виплат зменшується на 50 % виплат, що компенсуються 
перестраховиками. Страховики, які здійснюють страхування життя,  
визначають  нормативний Н. з. п. на рівні 0,05 % від довгострокових страхових 
зобов’язань (математичного резерву), які визначаються на будь-яку дату окремо 
по кожному договору страхування. Страховики, котрі взяли на себе страхові 
зобов’язання в обсягах, які перевищують можливості їх виконання за  рахунок 
власних активів, мають застрахувати ризик виконання цих зобов’язань у 
перестраховиків. Перестрахуванню підлягають також усі об’єкти, страхова 
сума кожного з яких перевищує 10 % загальної суми сплаченого статутного 
фонду і сформованих резервів. 
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О 
Об’єкт страхування (object of insurance) – конкретний майновий інтерес 

страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед 
третьою особою, життя та здоров’я тощо), якому може бути завдано шкоди в 
разі стихійного лиха, нещасного випадку або іншої страхової події. 

Оболонка страхового продукту – це сукупність певних, заздалегідь 
узгоджених страхувальником та страховиком обставин, за яких повинно 
відбутися виділення матеріального ядра конкретного страхового продукту. 

Обсяг власних коштів - це обсяг статутного фонду і запасних фондів, 
себто обсяг коштів страховика, що вільні від зобов’язань, які прийняті 
страховиком за діючими договорами страхування. 

Органiзацiя ризик-менеджменту – об’єднання людей, якi спiльно 
реалiзують програму ризикового вкладення грошей на основi визначених 
правил. 

Організаційна структура управління – це упорядкована сукупність 
взаємно пов’язаних елементів системи, що визначає поділ праці та службових 
зв’язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління з 
підготовки, ухвалення та реалізації управлінських рішень. 

Оцінка ризику (risk evalution) – аналіз обставин, які всебічно 
характеризують ризик на підставі інформації, що подається в  повному обсязі. 

П 
Перестраховик (reinsurer) – страхова організація, яка приймає об’єкти 

на перестрахування. 
Перестрахувальна премія (re-insurance premium) – частина страхової 

премії, що передається цедентом перестраховикові у вигляді плати за 
перестрахування. 

Перестрахування - операція між двома страховими компаніями, за якої 
одна з них (цедент) передає від свого імені за певну плату частину ризику за 
договором, укладеним зі страхувальником, іншій компанії (перестраховикові). 

Планування – вид управлінської діяльності (трудових процесів), який 
визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його 
досягнення. законодавства. 

Поточна діяльність – це діяльність, пов'язана з проведенням 
страхування, співстрахування та перестрахування та здійсненням витрат, 
необхідних для їх проведення. 

Правління страхової компанії - виконавчим органом, який керує 
роботою компанії згідно з повноваженнями, визначеними статутом компанії і 
положенням про правління. 

Превенція (prevention) – діяльність страховика щодо запобігання 
страхових випадків або зменшення їх частоти чи руйнівної сили. 

Процес руху – це регулярний і безперервний процес акумуляції та 
використання фінансових ресурсів, що приводить до формування капіталу. 

Пул перестрахувальний (reinsurance pool) – об’єднання декількох 
страховиків, які проводять страхування самостійно і передають у пул лише ту 
частину страхового ризику, яка не може бути покрита власними ресурсами. 
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Р 
Ревізійна комісія – контрольний орган страховика, що відстежує 

виконання статуту, рішень загальних зборів акціонерів, додержання чинного 
законодавства. 

Резервний капітал страховика – доповнення до статутного 
спрямовується на оперативне покриття збитків по страхових операціях, виплату 
дивідендів у разі недостатності обсягів прибутку, також для викупу акцій 
страховика за відсутністю інших коштів. 

Ризик – це імовірність будь-якої події, яка носить об’єктивний характер і 
настання якої може призвести до збитків або до отримання прибутку. 

С 
Соціальне страхування - це гарантована державою система заходів 

щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати 
працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також охорони 
здоров'я членів суспільства. 

Спекулятивний ризик - потенційна можливість як придбати (одержати 
прибуток), так і втратити (зазнати збитку). 

Співстрахування (co-insurance) – страхування, при якому один і той 
самий ризик у певних частках страхують два або більше страховики, видаючи 
при цьому спільний або окремі поліси відповідно до суми, що становить частку 
кожного страховика. 

Споживча вартiсть товару «страховий захист» – це потенційна 
можливiсть страхувальника отримати страхове вiдшкодування втрат у 
результатi настання страхового випадку, що був визначений у страховому 
договорi. 

Статистична інформація – офіційно документованім державна 
інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які 
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя 
суспільства 

Страхова послуга (product) – являє собою невідривну єдність обіцянки 
страхової компанії здійснити страхову виплату, страхового відшкодування та 
цілого ряду послуг з його одержання при настанні страхового випадку. 

Страхова претензія – вимога страхувальника (вигодонабувача) про 
відшкодування страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає 
перелік страхових подій у договорі страхування. 

Страхова сума (sum insured) – межа грошових зобов’язань страховика 
щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові 
(застрахованому). 

Страхове відшкодування (Insurance Indemnity) (врегулювання претензій 
страхувальника в зарубіжній практиці) - це грошова сума, яку страховик 
виплачує страхувальнику як відшкодування збитків, спричинених страховою 
подією, передбаченою страховим договором. 

Страхове поле - максимальна кiлькiсть об’єктів, що можуть бути 
охоплені тим, чи іншим видом страхування. 

Страховий внесок (премія, платіж) (insurance premium) – сума, що її 
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сплачує страхувальник страховикові за зобов’язання відшкодувати збитки, 
завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі настання 
зумовлених подій у житті страхувальника (застрахованого). 

Страховий захист (insurance protection) – економічні, перерозподільні 
відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування 
збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і 
фізичних осіб, життю і здоров’ю громадян тощо. 

Страховий збиток (loss) – шкода, завдана страхувальникові внаслідок 
страхового випадку. 

Страховий інтерес (insurable interest) –матеріальна заінтересованість у 
страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має стосунок як власник, 
орендатор, перевізник і т. ін. 

Страховий маркетинг – це комплекс заходiв, спрямованих на 
формування й постiйне вдосконалення дiяльностi страхової компанії. 

Страховий менеджмент – це професійне управління діяльністю 
страхової компанії для досягнення поставлених цілей, з урахуванням інтересів 
власників, керівництва та клієнтів. 

Страховий нагляд (insurancecontrol (supervision) – контроль за 
діяльністю суб’єктів страхового бізнесу, що здійснюються спеціально 
уповноваженими на це державними органами. 

Страховий портфель - сукупнiсть страхових внескiв, прийнятих 
страховиком вiд страхувальникiв, яка характеризує загальний обсяг його 
дiяльностi. 

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться 
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання 

Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких 
формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх 
купівлі-продажу. 

Страховики - фінансові установи, які створені у формі акціонерних, 
повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, 
згідно із ЗУ «Про господарські товариства», з урахуванням того, що учасників 
кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших 
особливостей, передбачених ЗУ «Про страхування», а також одержали у 
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. 

Страховики – юридичні особи, які є фінансовими установами і які 
займаються страхуванням, перестрахуванням та управлінням страховими 
фондами. 

Страхові резерви - ресурси не належать страховику, вони лише 
тимчасово, на період дії договору страхування, знаходяться у розпорядженні 
страхової компанії і призначені для здійснення страхових виплат. 

Страхувальники – юридичні та фізичні особи, які уклали договори 
страхування або є застрахованими згідно з чинним законодавством. 

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 
майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій 
(страхових випадків), визначених в договорі страхування або передбачених 
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чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових 
внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

Т 
Тарифна полiтика страховика – цiлеспрямована дiяльнiсть страховика 

щодо встановлення, впорядкування й уточнення страхових тарифiв в iнтересах 
розвитку страхування та забезпечення прибутковостi. Формуючи тарифну 
полiтику, страховик прагне вирiшити подвійне завдання: при мiнiмальних 
тарифах, досягнутих для широкого кола страхувальникiв, забезпечити 
достатнiй обсяг страхової вiдповiдальностi. 

Технічні резерви (technical reserves) – сукупність обчислених за видами 
страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених 
збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості). 

Трудовий потенціал (кадровий потенціал) страховика - сукупність 
зайнятих на підприємстві за основною та допоміжною діяльністю. 

У 
Управління платоспроможністю страховика - розробка й ефективне 

використання інструментарію фінансового механізму для практичної реалізації 
цілей фінансової політики страховика. 

Управління ризиком (менеджмент ризику) – це дії, спрямовані на 
обмеження або мінімізацію ризику в системі економічних відносин. 

Ф 
Фінансове планування – це управління процесами створення, розподілу 

і використання фінансових ресурсів в компанії, що реалізовується у фінансових 
планах. 

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються 
суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що враховують 
проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового 
моніторингу. 

Фінансовий план – це набір фінансових показників, які необхідно 
розраховувати і прогнозувати за допомогою спеціальних технологій., що 
деталізуються. 

Фінансові потоки являють собою надходження, перетворення і 
витрачання фінансових ресурсів, що генеруються в ході здійснення фінансово-
господарської діяльності. 

Фінансові ресурси – сукупність власних грошових доходів в готівковій 
та безготівковій формі і надходжень ззовні (позикових і залучених), які 
акумулює організація і призначених для виконання фінансових зобов’язань, 
фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розвитком виробництва. 

Функції страхового менеджменту - конкретні види управлінської 
діяльності, які здійснюються спеціальними прийомами і способами, а також 
відповідна організація роботи і контроль діяльності страхової компанії. 

Ц 
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Цедент (перестрахувальник) (cedent) – страховик, що передає за плату 
частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на 
перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові. 

Ціна (price) – це кількість грошей, яку повинен заплатити страхувальник, 
щоб одержати страхову послугу. 

Ч 
Чистий ризик - потенційна можливість зазнати збитку: тобто наслідок 

завжди альтеративний – збитки або їхня відсутність. 
Ш 

Шкода - виражений у грошовій формі збиток майну певної особи 
внаслідок заподіяння шкоди цій особі або невиконання укладеного з цією 
особою договору. 
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