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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Google meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Час на виконання тестових завдань: 40 хв. 

Час на розв’язування задачі: 40 хв. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – 20 балів (30 тестових завдань)  

Розв’язування задачі – 20 балів  

Бали Критерії оцінювання розв’язання задачі 

17– 20 балів Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові 

моменти розв’язування. 

13 – 16 балів Наведено логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування 

обґрунтовано недостатньо /Можливі 1–2 негрубі помилки, що 

не впливають на правильність подальшого ходу 

розв’язування. 

9-12 балів Наведено логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано 

недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки, що 

впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. 

Отримана відповідь може бути неповною. 

5-8 балів У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких 

етапів розв’язування. Ключові моменти розв’язування не 

обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання 

виконане не повністю. 

0 - 4 бали Задача не виконана або її виконання не має логічної структури 

виконання, результат є неправильним. Записано лише умову 

задачі. 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 

 

Орієнтований перелік питань: 



1. Сутність, принципи та роль страхування.  

2. Класифікація страхування. 

3. Страхові ризики та їх оцінювання.  

4. Страховий ринок. 

5. Страхова організація. 

6. Державне регулювання страхової діяльності. 

7. Страхування життя та пенсій. 

8. Страхування від нещасних випадків. 

9. Медичне страхування. 

10. Страхування майна юридичних осіб. 

11. Страхування кредитних та фінансових ризиків. 

12. Страхування транспортних засобів та вантажів. 

13. Страхування майна громадян.  

14. Страхування загальної цивільної відповідальності.  

15. Страхування відповідальності на транспорті.  

16. Перестрахування.  

17. Визначення страхових тарифів. 

18. Доходи, витрати та прибуток страховика. 

19. Фінансова надійність страховика. 

 

Екзаменатор     Світлана КРАВЕЦЬ. 

 

Голова ЦК      Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 


