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У роботі досліджено розвиток торговельно-економічних відносин, України з Європейським
Союзом. Актуальність дослідження полягає в тому, що торговельно-економічне співробітництво з
Європейським Союзом є дуже важливим для України з огляду на побудову економічно розвиненої
демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. Використання
наявного потенціалу у відносинах є недостатнім, а також існує цілий ряд серйозних проблем, які
гальмують розвиток цих відносин. Метою нашої роботи було визначення пріоритетних напрямків
розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Європейським союзом.
Розглядаються економіко-правові основи формування торговельно-економічних відносин
України з ЄС, а також, аналізуються статистичні дані та ефективність співпраці між Україною та
ЄС в торговельно-економічній сфері. Загалом структурні особливості зовнішньої торгівлі України,
що відбивають структуру конкурентних можливостей вітчизняної економіки, стратегічно
програшні для країни. Така структура торгівлі є несприятливою для прискореного входження
України до економічного простору ЄС і потребує істотних змін.
Отже, основними заходами, спрямованими на вирішення проблем розвитку зв’язків України
із країнами ЄС є:
• вирішення питань, пов’язаних із можливістю приєднання України до окремих
європейських програм інтеграційного характеру;
• подолання негативно впливаючих зовнішніх факторів (кризи, політичної та соціальної
нестабільності);
• поліпшення якісних характеристик вітчизняних товарів, розвиток високих технологій;
• підвищення якості продукції та надання їй товарного виду;
• зниження рівня інфляції в українській економіці та знаходження нових ринків збуту для
українських товарів.
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Низькаякістьнаданнямедичнихпослуг, брак коштів, а також низький рівень професійної
підготовки призводить до неефективного обслуговування населення, тому потрібно приймати рішення
щодо зміни системи медичного обслуговування та надання якісних медичних послуг. Вирішенню цих
проблем сприятиме запровадження медичного страхування як загальнообов’язкового.
Метою роботи є з'ясування економічної природи медичного страхування, вивчення світового
досвіду та можливостей його використання в Україні, теоретичне обґрунтування рекомендацій
щодо обов’язкового медичного страхування (ОМС) у ринкової економіці (рис. 1).
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