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АНОТАЦІЯ

       В дипломній магістерській роботі розглядається комплекс питань щодо
теоретичних засад управління фінансовим потенціалом страхових компаній.
Визначено джерела формування та використання фінансових ресурсів та
проведено оцінку ефективності управління фінансовим потенціалом ПрАТ
«Українська пожежно-страхова компанія».Запропоновано напрями
удосконалення управління фінансовим потенціалом страхової організації.

    Ключові слова: страхова компанія, фінансові ресурси, управління,
фінансовий стан, фінансовий потенціал.

                                                          SUMMARY

       In diploma master's degree work the complex of questions of relatively
theoretical principles of management is examined by the financial streams of
insurance organization. The sources of forming and use of financial streams are
certain and the estimation of management efficiency is conducted by the money
streams of insurance organization PJSC IO «Ukrainian Preferred Insurance
Company». Directions of improvement of management are offered by the financial
streams of insurance organization.

      Keywords: insurance organization, financial streams, management, financial
potential, financial resources.

 




