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РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження є фінансовий результат страхової компанії 

«Провідна».

Мета роботи є дослідження теоретичних основ формування фінансового

результату страхової компанії, аналіз діяльності страхової компанії «Провідна»

на  ринку  страхових  послуг,  а  також  обґрунтування  шляхів  зміцнення

фінансового стану страхової компанії.

У процесі дослідження відповідно його мети використовувалися наступні методи

дослідження  та  аналізу  економічних  процесів:  метод  наукової  абстракції;

методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції; методи порівняння, групувань,

вибірок;  економіко-статистичний  методи, графічний,  табличний,  розрахунок

відносних та середніх показників та метод наукової абстракції.

Ключові  слова:  фінансові  ресурси,  фінансове  забезпечення,

зобов’язання,  прибуток,  власний  капітал,  аналіз,  податок  на  додану

вартість, рентабельність, фермерське господарство, фінансова стійкість.


