Перелік питань для підготовки до поточного модульного контролю
Модуль 1. Основи функціонування страхового ринку та характеристика його
основних суб’єктів
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Сутність страхування як економічної категорії.
Призначення страхування.
Функції страхування та їх зміст.
Характеристика принципів страхування.
Термінологія страхування.
Роль страхування в ринковій економіці.
Сутність та критерії класифікації страхування.
Класифікаційна характеристика страхування.
Класифікація страхування за історичними ознаками.
Класифікація за об’єктами страхування.
Форми страхування, їх характеристика.
Системи страхової відповідальності.
Сутність, роль і місце ризиків у страхуванні.
Класифікація ризиків у страхуванні.
Оцінка ризиків в страхуванні.
Управління ризиками в страхуванні.
Характеристика основних етапів управління ризиком.
Ризикові обставини і страховий випадок.
Математична, статистична та експертна ймовірність ризику.
Поняття страхового ринку, його види та їх загальна характеристика.
Структурна побудова страхового ринку.
Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.
Регулятори і інструменти страхового ринку. Реалізація страхових послуг.
Права й обов’язки сторін за договором страхування.
Страховий ринок України та напрямки його розвитку.
Маркетинг у страхуванні.
Види страхових компаній і порядок їх створення.
Принципи управління страховою компанією.
Структура страхових організацій.
Об’єднання страховиків та їхні функції.
Державне регулювання страхової діяльності.
Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.

Модуль 2. Основні галузі страхування та фінансово-економічна діяльність страхових
організацій
1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування.
2. Страхування життя в туристичному бізнесі: види, умови та порядок укладання
договорів.
3. Умови страхування туристів.
4. Страхування від нещасних випадків в туристичному бізнесі.
5. Медичне страхування в туристичному бізнесі.
6. Страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України.
7. Інші види особистого страхування в туристичному бізнесі.
8. Загальна характеристика майнового страхування в туристичному бізнесі: економічний
зміст, об’єкти та види майнового страхування.
9. Основні умови та порядок страхування майна в туристичному бізнесі.
10. Страхування особистого майна і багажу туристів.
11. Страхування транспортних засобів та вантажів.
12. Економічна сутність, необхідність та особливості страхування відповідальності в
туристичному бізнесі.
13. Страхування цивільної відповідальності в туристичному бізнесі.
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Страхування відповідальності власників транспортних засобів.
Страхування професійної відповідальності в туристичному бізнесі.
Страхування відповідальності власника готельно-туристичного комплексу.
Сутність, необхідність та значення перестрахування.
Методи і форми проведення перестрахувальних операцій.
Власне утримання при перестрахуванні: необхідність регламентації його розміру.
Співстрахування та механізм його застосування.
Особливості та принципи фінансово-економічної діяльності страховика.
Склад та економічний зміст доходів страховика.
Склад та економічний зміст витрат страховика.
Фінансові результати страховика.
Оподаткування страхових компаній.
Поняття фінансової надійності страховика.
Умови забезпечення платоспроможності страховика.
Страхові резерви та порядок їх формування.
Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика.
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (ПМК)

1. Економічна сутність та характерні ознаки страхування як економічної категорії.
2. Основні призначення страхування.
3. Функції страхування як форма виявлення його сутності.
3. Специфічні принципи страхування.
4. Основні страхові поняття і терміни.
5. Роль та значення страхування в системі економічних відносин.
6. Основні підходи до класифікації страхування.
7. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види страхування.
8. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов’язкового та
добровільного страхування.
9. Франшизи та системи страхування.
10. Поняття та економічна суть страхових ризиків.
11. Основні характеристики страхових ризиків.
12. Методи оцінки страхових ризиків.
13. Використання ризик-менеджменту у вітчизняній страховій практиці.
14. Поняття страхового ринку та його структура.
15. Суб’єкти страхового ринку та взаємовідносини між ними.
16. Поняття страхового маркетингу, його завдання, функції та значення.
17. Дослідження ринку страхових послуг і формування попиту на страхові продукти.
18. Договір страхування, його зміст і значення.
17. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку.
18. Реклама та її значення для формування попиту на страхову послугу.
19. Організаційні форми страховиків.
20. Типи страхових компаній, їх характеристика.
21. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній.
22. Об’єднання страховиків, їх завдання, функції та місце на страховому ринку.
23. Діяльність іноземних страховиків на страховому ринку України.
24. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.
25. Реалізація державної політики у сфері страхування.
21. Призначення, суть та класифікація особистого страхування.
22. Різновиди страхування життя в туристичному бізнесі.
23. Необхідність і значення страхування від нещасних випадків в туристичному бізнесі.
24. Характеристика обов’язкових видів страхування від нещасних випадків в туристичному
бізнесі.
25. Медичне страхування в туристичному бізнесі і його розвиток в Україні.
26. Страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України.
27. Інші види особистого страхування в туристичному бізнесі.

28. Економічний зміст, необхідність і значення майнового страхування в туристичному
бізнесі.
29. Страхування майна юридичних осіб в туристичному бізнесі.
30. Страхування особистого майна і багажу туристів.
31. Основні види та особливості проведення страхування транспортних засобів.
32. Необхідність, суть та особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі.
33. Основні види страхування цивільної відповідальності в туристичному бізнесі.
34. Економічний зміст страхування професійної відповідальності в туристичному бізнесі.
35. Порядок і умови страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів.
36. Міжнародна система страхування «Зелена картка».
37. Страхування відповідальності власника готельно-туристичного комплексу.
38. Необхідність, сутність і принципи перестрахування.
39. Методи перестрахування та їх характеристика.
40. Пропорційна і непропорційна форма перестрахування.
41. Співстрахування та механізм його застосування.
42. Особливості фінансово-господарської діяльності страховика.
43. Доходи страховика, їх склад, структура та джерела формування.
44. Зароблені страхові премії та порядок їх визначення.
45. Витрати страховика та їх класифікація за економічним змістом. Собівартість страхових
послуг.
46. Система оподаткування страхових компаній в Україні.
47. Фінансові результати страховика та особливості їх формування.
48. Показники рентабельності страхової діяльності.
49. Фінансова стійкість страхової компанії та її ознаки.
50. Платоспроможність страховика та її оцінка.
51. Страхові резерви, їх види, призначення, порядок формування і розміщення.
52. Чинники фінансової стійкості страховика.
53. Власні кошти страховика та джерела їх формування.
54. Формування інвестиційної політики страховика.
55. Критерії формування тарифної політики страховика та страхового портфеля.

