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РЕФЕРАТ

Актуальність  теми полягає  в  тому,  що  в  сучасному  світі  ми  постійно

знаходимося  в  оточення  ризику  і  для  того  щоб мінімізувати  його  необхідно

користуватися послугами, які надають страховики. 

Метою  випускної  роботи  є  обґрунтування  теоретичних  та  науково-

методологічних  положень  стосовно  удосконалення  системи  майнового

страхування,  а  також розробка на цій основі  практичних рекомендацій щодо

використання нових методик майнового страхування.

Об’єктом  дослідження виступає  СК  «Брокбізнес»  і  ринок  майнового

страхування в Україні, як перспективне економічне явище.

Предметом дослідження є економічні відносини які виникають в процесі

взаємодії усіх суб’єктів економіки, функціонування страхового ринку України, а

також роль та місце майнового страхування в ньому.

Ключові  слова:  Майнове  страхування  , страхова  діяльність,  страхова

культура


