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Дипломну магістерську роботу присвячено теоретичним основам впливу

медичного страхування на забезпечення соціального захисту громадян, а також

обґрунтуванні  практичних рекомендацій щодо перспектив розвитку медичного

страхування в Україні.  

В  результаті  дослідження  обґрунтовано  сутність  та  значення  медичного

страхування,  проведено  порівняльний  аналіз  видів  медичного  страхування  та

оцінено  тенденції  ринку  медичного  страхування  України.  Це  дозволило



розробити  інструменти  популяризації  програм  добровільного  медичного

страхування.
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