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РЕФЕРАТ

В сучасних умовах розвитку постає необхідність в дослідженні питання 

страхування  життя  задля  забезпечення  стабільного  розвитку  населення  та 

зміцнення соціальної відповідальності. Обов’язковою умовою розвитку ринку 

страхування життя в Україні в умовах інтеграції нашої держави у європейське 

співтовариство  та  посилення  процесів  глобалізації,  є  зміна  його  діяльності 

відповідно до європейських стандартів

Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних  основ та розробка 

рекомендацій  і  практичних  пропозицій  що  до  подальшого  розвитку 

страхування життя.

Об’єкт дослідження –  ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти страхування 

життя.

Методи  дослідження.  При  написанні  випускної  роботи 

використовувались такі  методи дослідження:  аналіз  під час  розгляду джерел 

формування  фінансових  ресурсів  страхової  компанії,  узагальнення  під  час 

дослідження страхового портфелю компанії,  порівняння під час дослідження 

зарубіжного досвіду ринку страхування, графічний для наочного відображення 

динаміки  та  структури  окремих  показників  тощо,  інтегральний  під  час 

дослідження економічної ефективності та ризиків страхової компанії.

Практичне  значення  одержаних  результатів  полягає  в  розробці 

практичних рекомендацій, щодо вдосконалення розвитку страхування життя в 

Україні.

Ключові  слова:   страхування  життя,   страховий  портфель,   страхові 

послуги,  страхування життя в Україні, види страхових портфелів.
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