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РЕФЕРАТ

Соломка О. С. Автострахування та його роль у розвитку фінансового
ринку України (на прикладі ПрАТ «Українська пожежно-страхова 
компанія»).
Рукопис.

Випускна робота на здобуття кваліфікації бакалавра з фінансів,
банківської справи та страхування за спеціальністю 072 – «Фінанси, 
банківська справа та страхування». Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.

Робота містить 100 сторінок, 43 таблиць, 32 рисунків, список 
літератури: 51 найменування, 7 додатків.
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування та 
розробка теоретичних підходів щодо 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, види та етапи
автострахування та його місце на фінансовому ринку. Висвітлено 
нормативно правове врегулювання автострахування. Проаналізовано 
основні показники страхової діяльності та ефективність надання послуг з 
автострахування на ринку страхової компанії ПрАТ «УПСК». Розглянуто 
процес формування та оптимізація системи розвитку автострахування.

Одержані результати дослідження можуть бути впроваджені у 
практичну діяльність страховиків і страхової компанії ПрАТ «УПСК», 
зокрема.


