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РЕФЕРАТ

Жеболовська О. Ю. Управління страховими послугами, пов’язаними з
туристичною діяльністю. Рукопис. Випускна робота на здобуття ступеня
вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг».
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження є економічні відносини між страховиками,
страхувальниками, асистанс-компаніями та органами державної влади, що
виникають у процесі СПТД.
Предметом дослідження є теоретичні аспекти, науково-методичні
засади та практичні рекомендації щодо управління СПТД.
Мета роботи – удосконалення науково-методичних підходів та
практичних рекомендацій щодо управління страховими послугами,
пов’язаними з туристичною діяльністю.
Завданнями випускної роботи є: узагальнити наукове підгрунтя
організації туристичної діяльності та практичні аспекти її здійснення в
Україні; визначити основні принципи і положення страхування послуг, 
пов’язаних з туристичною діяльністю; запропонувати механізм управління 
страховими послугами, пов’язаними з туристичною діяльністю; проаналізувати 
сучасний  стан вітчизняного ринку страхових послуг, пов’язаних з туристичною
діяльністю; здійснити оцінку рівня конкуренції на ринку страхових послуг,
пов’язаних з туристичною діяльністю; вивчити стан потенціалу туристичної
діяльності регіонів України як бази для надання страхових послуг;
запропонувати систему формування тарифної політики у сфері страхування
послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю; визначити, обгрунтувати та
розвинути положення державного впливу на розвиток страхових послуг,
пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні.
 Робота містить: 77 сторінок, 11 таблиць, 4 рисунка, список літератури:
44 найменування.
Ключові слова: послуги, страхові компанії, туристична діяльність,
управління послугами, ринок страхових послуг.


