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РЕФЕРАТ  

Дипломна робота містить: 101 сторінка, 24 таблиці, 10 рисунків, 8
формул, список використаних літературних джерел (47 джерел).

Страхування, страховий фонд, страховий ринок, майнове 
страхування, фінансові ризики, франшиза, страхові тарифи, ліміт 
відповідальності, страхове відшкодування, страховий потрфель, страхові 
премії, страхові виплати, страхова сума, оздоблення, обладнання, 
конструкція квартири, страховий випадок, ризик втрати прибутку, 
законодавче забезпечення майнового страхування.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що
виникають між суб’єктами страхового ринку в процесі майнового 
страхування.

Мета роботи полягає в розкритті економічної природи та сутності
майнового страхування в сучасних ринкових умовах, вивченні шляхів
прискорення розвитку майнового страхування в Україні.

За наслідками дослідження для забезпечення фінансової надійності
вітчизняних страхових компаній запропонован новий принцип визначення
розміру мінімального статутного фонду - пропорційно ризику, кількості
договорів, виду діяльності й терміну дії компанії на ринку. Аргументовано
новий підхід ("метод сходів") для визначення розміру мінімального
статутного фонду страховика, коли величина статутного фонду є постійно
зростаючою в часі (кожні 5 років) і залежить від вибраного страховиком 
виду діяльності.

Одержані результати можуть дозволити підняти на якісно новий 
рівень майнове страхування в Україні, а також підвищити 
конкурентоспроможність та ефективність діяльності страхових компаній 
України.


