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В дипломній магістерській  роботі  визначено сутність страхового  портфелю,

його функції, принципи та типи. Вивчено теоретичні аспекти управління страховим

портфелем компанії,  виділено принципи та механізм оцінки страхового портфелю

компанії. 

Проведено економічну характеристику діяльності ПрАТ СК «ВУСО» на ринку

страхових  послуг  України.  Проаналізовано  динаміку, структуру та  показники

ефективності  страхової  діяльності компанії,  а  також  проведено оцінку страхового

портфелю  ПрАТ  СК  «ВУСО»  та  ефективність  його  управління.  Запропоновано

шляхи покращення щодо  управління та удосконалення умов процесу формування

портфелю,  сформовано  підходи  щодо  оптимізації  страхового  портфелю,  а  також

побудовано  економіко-математичну  модель  страхового  портфелю  компанії  та

прогнозовано фінансові показники компанії на майбутні періоди.

Ключові  слова: страховий  портфель,  оптимізація  структури  портфелю,

страхова компанія, страховий менеджмент, коефіцієнтний аналіз, статистичний

аналіз, кореляційний аналіз,  моделювання. 
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correlation analysis, modeling.
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