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за страховими компаніями є недостатнім. Без сильного регулювання та
конкурентного середовища власники страхових полісів не будуть захищені від
неплатоспроможності та несумлінної поведінки страхових компаній. Вони
будуть не в змозі захистити свої права та будуть примушені платити занадто
високі страхові премії. Страхування може також використовуватися для таких
злочинних цілей, як відмивання грошей, уникнення оподаткування або
нелегальне збагачення [1].
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна сказати, що страховий
ринок – це специфічна сфера економічних відносин, в якій формується попит
на страхові послуги, що виражається в захисті майнових інтересів фізичних та
юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових внесків
страхувальників. Порівнюючи витрати та вигоди страхування, можна дійти
висновку, що соціальні та економічні переваги страхування переважають
потенційні витрати. У зв’язку з цим, обов’язком держави залишається
забезпечення цієї передумови. Тільки за умови існування відповідного
регулювання та правової системи з належним наглядом можна контролювати і
мінімізувати витрати, пов’язані зі страхуванням.
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
Існування міжнародних фінансів тісно повʼязане із діяльністю
міжнародної економіки, яку формують ті складові національної економіки, що
зумовлені міжнародними звʼязками. На сучасному етапі економічного
розвитку міжнародні фінанси мають форму досить складної системи
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міжнародних потоків грошових коштів і пов’язаних із ними відносин.
Міжнародні фінанси займають активну позицію в антикризовому управлінні
та фінансової стабільності, результативність відповідної допомоги та її
наслідки для економічного відновлення України, а також світової економіки.
Важлива роль в системі міжнародних фінансів належить процесу
залучення фінансових ресурсів інших країн та міжнародних фінансових
організацій. Вони використовуються з метою сприяння підприємницької
діяльності, залучення коштів для фінансування дефіциту держаного бюджету
та платіжного балансу проведення структурних перебудов в економіці,
реалізації окремих цільових соціально–економічних програм та забезпечення
інших напрямків розвитку [3, с. 357.
Розширення сфери міжнародного інвестування невід’ємне від
інтернаціональної
діяльності
підприємств,
збільшення
кількості
транснаціональних корпорацій, зміцнення потужності кожної сфери
діяльності.
За цих умов для України вигідною потребою оптимізації співробітництва
з МФО в контексті задоволення національних інтересів, урахування сучасних
викликів і загроз зовнішнього середовища, а також забезпечення
довгострокового економічного зростання [1, с. 36].
Особлива роль належить залученню іноземних інвестицій на основі
позицій договорів та угоду про спільну інвестиційну діяльність. Перед
Україною постала потреба в розширені зовнішнього фінансування та
залученні нових джерел інвестування важливих соціально–економічних
проектів. За умовами складання та участю суб єкта інвестиційної діяльності
використовуючи об єкт іноземних інвестицій [3, с. 362].
Мета полягає в обґрунтуванні напрямів підвищення результативності
залучення ресурсів міжнародних фінансових інституцій шляхом модернізації
механізмів їх залучення та адаптації форм співробітництва з МФО для
ефективності економічного зростання в Україні. Сьогодні в багатьох галузях
народного господарства жодна велика промислова група не може навіть
уявити розвиток своєї діяльності в національних межах [2, с. 12].
Одним із стратегічним завдань є вдосконалення видів та форм залучення
зовнішніх ресурсів МФО гарантовано та розширення національних
виробників і реалізації спільних із міжнародними фінансовими організаціями
проектів.
Одним із найважливішим спостереженням міжнародних фінансів є
спостереження за динамікою міжнародних резервів. Міжнародні резерви
складаються з резервів у конвертованих іноземних валютах, резервної позиції
у МВФ, спеціальних прав запозичення (СПЗ), монетарного золота, готівки в
іноземній валюті або коштів на рахунках за кордоном, цінних паперів, що
випущені нерезидентами, та будь–яких інших резервних активів за умови
забезпечення їх надійності та ліквідності, що є в розпорядженні
Національного банку України [5]. Зважаючи на уповільнення динаміки
міжнародних резервів України, що впливає на стан національного
золотовалютного запасу в державі (Рис. 1). Дані про стан міжнародних
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резервів та ліквідність в іноземній валюті містять інформацію щодо офіційних
резервних активів, інших активів в іноземній валюті, передбачених
короткострокових чистих витрат активів в іноземній валюті, умовних
короткострокових чистих витрат активів в іноземній валюті та довідкові статті
відповідно до методології, викладеної в керівництві з Міжнародних резервів
та ліквідності в іноземній валюті: керівництво для шаблону даних (МВФ,
2013) [5].

Рис. 1. Динаміка міжнародних резервів у 2005-2014 рр. [4]
Міжнародний Валютний фонд є провідною в світі організацією, яка
здійснює постійний нагляд і спостереження за глобальною економікою.
Основними цілями діяльності МВФ є сприяння розвитку міжнародної
торгівлі й співробітництва у сфері валютного регулювання та надання
кредитів у іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів країн.
Отже, спираючись на величезний досвід Міжнародних фінансових
організацій, слід зауважити, що Україна стає на шлях розвитку в
Європейському напрямку, що звичайно ж покращить міжнародні відносини
держави та та дозволить показати соціально–економічний рівень України.
На сьогодні в Україні спостерігається стрімкий розвиток міжнародних
фінансів, що передбачає вирішення не тільки зовнішніх проблем, а й
відповідного забезпечення також внутрішнього середовища.
Для України економічне відновлення є важливим завданням державного
значення для виконання якого можуь активно залучитися різні суб єкти
фінансування міжнародних фінансових організацій.
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АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ
В МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
Асимметрия информации – одна из наиболее важных проблем
современной Украины и стран СНГ. Неполнота информации приводит к
неэффективному функционированию рынков, неопределенности и рисков,
ограничения конкуренции, а не взаимовыгодных рыночных операций.
Асимметрия информации не позволяет основному потребителю грамотно
ориентироваться на данном рынке, выбрать наиболее лучший продукт по
оптимальной цене и соответствующим качеством. В связи с этим
исследования неполноты информации на рынке в условиях современной
Украины является актуальным.
Рынки с асимметричной информацией – это рынки, на которых возникает
ситуация, где часть участников сделки владеет важной информацией, которой
не обладают другие заинтересованные лица; характерна для многих ситуаций
в бизнесе. Так, продавец продукта знает о его качестве больше, чем
покупатель. Работник знает о своих способностях совершеннее, чем
предприниматель [1, с. 191].
Асимметричная информация охватывает различные сферы деятельности.
Она свойственна как для рынка продуктов, так и финансовым рынкам (рынка
страхования, рынка кредитов), а также наблюдается на рынке труда.
Регулирования проблемы асимметрии информации может проводиться на
уровне оптимизации экономической системы в целом. При этом рыночная
информация играет роль общественного блага, а ее распространение – одна из
важнейших функций общества. Поэтому определяющими способами снижения
асимметрии
информации
является
законодательное
регулирование
экономической деятельности, развитие и поддержка государством
деятельности общественных организаций – союзов (ассоциаций) потребителей

