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РЕФЕРАТ

Метою роботи є обґрунтування та розробка методичних підходів щодо оцінки 

та покращення стану ринку автострахування України.

Об’єкт  дослідження  –  сучасний  стан  та  рівень  розвитку  ринку 

автотранспортного страхування України.

Предмет  дослідження  –  теоретичні,  методичні  та  практичні  питання 

оцінки стану автотранспортного страхування.

У  випускній  роботі  розкрито  економічну  сутність  автострахування  та 

його  місце  на  фінансовому  ринку,  досліджено  систему  його  суб’єктно-

об’єктних  відносин.  Досліджено  стан  ринку  автострахування,  його  місце  на 

страховому  ринку  та  розглянуто  його  основні  показники.  Проаналізовано 

основні  показники  страхової  діяльності  та  ефективність  надання  послуг  з 

автострахування  на  ринку  страхової  компанії  «ІНГО  Україна».  Розглянуто 

процес  формування  та  реалізації  фінансової  стратегії  страхової  компанії  на 

ринку  автострахування,  обґрунтовано  використання  методу  багатовимірного 

порівняльного  аналізу  під  час  оцінки  конкурентних  позицій  видів 

автострахування  та  доведено  ефективність  застосування  синергетичного 

підходу з метою покращення стану ринку автострахування України.

Одержані результати дослідження можуть бути впроваджені у практичну 

діяльність страховиків і страхової компанії «ІНГО Україна», зокрема.

Ключові слова:  автострахування,  КАСКО, ОСЦПВ, Зелена картка,  страховий 

ринок, «non-life», синергетичний підхід, фінансова стратегія.


