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АНОТАЦІЯ

          В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних засад розробки, реалізації та оцінки конкурентної стратегії
страхової компанії. Проведено оцінку стану ринку страхування, страхової
компанії «УНІКА» і її конкурентної стратегії. Запропоновано методи
підвищення ефективності конкурентної стратегії.

           Ключові слова: страхова компанія, конкурентна стратегія, інтегральна
модель, конкурентна позиція, страховий ринок, перестрахування.

                                                        SUMMARY

          In diploma master’s work examines the theoretical foundations of the
development, implementation and evaluation of the competitive strategy of the
insurance company. The assessment of the state of the insurance market, the 
insurance
company «UNIQA» and its competitive strategy. Methods of increasing the 
efficiency
of competitive strategy are proposed.

          Keywords: insurance company, competitive strategy, integral model,
competitive position, insurance market, reinsurance.

      

           

    
                                                        

    




