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А Н О Т А Ц І Я 

Бєлік В. О. Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства 

У роботі було розкрито основні теоретичні засади страхового 
маркетингу, сутність поняття, його функції, цілі, принципи, завдання, 
комплексність та системність; наведено характеристику страхового продукту як 
важливого елементу комплексу страхового маркетингу; проаналізовано стан та 
виявлено основні тенденції розвитку господарської та маркетингової діяльності 
ПрАТ «СК «Провідна»; проведено маркетингове дослідження з метою 
визначення рівня страхової культури суспільства та потенційного споживача 
страхових продуктів. 

За підсумками дослідження було обґрунтовано основні напрямки 
поліпшення механізму маркетингової діяльності страхової компанії за рахунок 
удосконалення збутової та комунікаційної політики, спрямованої на 
підвищення конкурентоспроможності як страхових послуг й  
ПрАТ «СК «Провідна». Основні результати дослідження можуть бути 
застосувані в практичній діяльності вітчизняних страхових компаній. 

 
Ключові слова: страхування, страхова компанія, страховий маркетинг, 

комплекс маркетингу, маркетингова діяльність, маркетингова система, 
страховий продукт, страхова послуга, страхова культура, збутова та 
комунікаційна політика.  

 
 

SUMMARY 

 

Belik V. Improvement of marketing activity of the enterprise 

The basic theoretical principles of insurance marketing, the essence of the 

concept, its functions, goals, principles, tasks, complexity and systematic nature 

were revealed in the work; the description of the insurance product as an important 

element of the insurance marketing complex; the situation is analyzed and the main 

tendencies of development of economic and marketing activity of PJSC "Providna" 

JSC are revealed; conducted a marketing research to determine the level of 

insurance culture of the society and the potential consumer of insurance products. 

According to the results of the study, the main directions of improvement of 

the mechanism of marketing activity of the insurance company were substantiated 

by the improvement of marketing and communication policy aimed at increasing 

the competitiveness as insurance services and 

PJSC «IC« Providna ». The main results of the study can be applied in the 

practical activity of domestic insurance companies. 

Key words: insurance, insurance company, insurance marketing, marketing 

complex, marketing activities, insurance product, insurance service, insurance 

culture, sales and communication policy. 


