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Об’єкт дослідження – страхова компанія «Просто страхування».
Метою випускної роботи є оцінка фінансового стану страхової 

компанії та визначення рекомендацій щодо його покращення.
В випускній роботі визначено поняття та складові елементи 

фінансового стану страховика, розглянуто фактори впливу на фінансовий 
стан страхової компанії, обгрунтувано методичні підходи щодо оцінки 
показників фінансового стану страхової компанії, охарактеризувано 
економічну характеристику діяльності страхової компанії «Просто 
страхування», проаналізувано оцінку показників фінансової стійкості
та ліквідності, здійснено оцінку платоспроможності страхової компанії 
«Просто страхування», проведено моніторинг фінансового стану страхової 
компанії, розглянуто зарубіжний досвід вдосконалення фінансового стану 
страхової компанії.

Одержані результати можуть бути впроваджені у практичну 
діяльність Страхових компаній України та страхової компанії «Просто 
страхування», зокрема.


