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ФІНАНСОВІ ЗАГРОЗИ
ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Кризові процеси в світовій економіці та спад економічної ак-
тивності в державі актуалізували питання здатності національ-
ної економіки протистояти зовнішнім і внутрішнім фінансовим
загрозам. Визначальною умовою досягнення стійкості та безпо-
воротності економічного розвитку України є її фінансова стабі-
льність — спроможність фінансової системи ефективно викону-
вати свої функції, передусім забезпечувати ефективний розподіл
ресурсів та нормальний перебіг економічних і фінансових про-
цесів.

Економічна наука має таку складову як теорія фінансової без-
пеки. Під фінансовою безпекою слід розуміти стан бюджетної,
грошово-кредитної, валютної та банківської систем, який харак-
теризується спроможністю держави забезпечувати ефективне
функціонування національної економічної системи, її структурну
збалансованість, стійкість до внутрішніх в зовнішніх негативних
впливів. Гарантування достатнього рівня фінансової безпеки є
важливим завданням фінансової політики держави. Аналіз ситуа-
ції у фінансовій сфері України свідчить про наявність диспропо-
рцій її розвитку.

У стратегічному плані економічну й фінансову безпеку гаран-
тує лише конкурентоспроможна економіка. Здатність держави
самостійно здійснювати фінансово-економічну політику відпові-
дно до власних національних інтересів лежить в основі фінансо-
вої безпеки держави. Проводячи аналіз макроекономічної ситуа-
ції в Україні за останній період, можна констатувати, що
спостерігається поступова стабілізація. Проте залишається низка
загроз у фінансовій сфері. Серед внутрішніх можна зазначити рі-
зкі стрибки цін на окремі групи товарів, високу імовірність роз-
гортання кризи державних фінансів та провадження політики бо-
ргового фінансування державних видатків, ресурсні обмеження
економіки тощо. Крім того, зберігається висока ймовірність при-
скорення інфляційних процесів. Викликають стурбованість тем-
пи та структура зростання цін (перш за все зростають ціни на
продовольчі товари та паливо, що є підґрунтям зростання цін на
всі групи товарів). Виникає загроза курсовій стабільності, у
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зв’язку з невизначеністю на світових ринках. Валютні ризики в
Україні нерозривно переплетені з борговими [1].

Зберігаються загрози і ризики, пов’язані із потужними негати-
вними зовнішніми впливами: нарощування зовнішньої заборго-
ваності України, різке коливання цін на світових ринках на про-
дукцію вітчизняних товаровиробників, уповільненням темпів
відновлення світової економіки, запровадження протекціоністсь-
ких заходів щодо української продукції, зменшення припливу
іноземного капіталу [2, с. 69].

Розглядаючи сьогодні фінансове забезпечення розвитку еко-
номіки України, можна виділити 4 основних джерела його деста-
білізації:

1. Міжнародне джерело фінансової дестабілізації, що породжує
інфляційні небезпеки. Це джерело стосується цін на імпорт та екс-
порт, адже абсолютно неможливо прогнозувати тенденції цін на
світовому ринку. Негативний вплив на показник зовнішньоеконо-
мічної безпеки чинило випереджаюче зростання імпорту товарів та
послуг порівняно з експортом, що призвело до зниження коефіціє-
нту покриття імпорту експортом з 0,92 у І півріччі 2011 р. до 0,88
за підсумками 6 місяців 2012 року. За підсумками 6 місяців 2012
року у країнах Євросоюзу коефіцієнт покриття імпорту експортом
змінюється від максимального значення у Люксембурзі (на рівні
1,34) та Ірландії (1,29) до Хорватії (0,83) та Греції (0,78) [3]. За цей
же період коефіцієнт покриття імпорту експортом у Білорусі ста-
новив 1,14 [4]; у РФ — 1,47 [5]; Казахстані — 1,84 [6].

2. Банківська система. Передусім її другий рівень, адже НБУ
— це оплот стабільності. Першою ознакою фінансової дестабілі-
зації банківської системи є якість кредитного портфеля.

3. Бюджетна система. Зростання дефіциту бюджету (у І пів-
річчі 2012 року склав 6 млрд 702,2 млн грн), загального сумарно-
го і гарантованого державного боргу (399,112 млрд грн. та
117,292 млрд грн. відповідно), а також сум його обслуговування,
свідчить що звідси також можуть надходити виклики фінансовій
стабільності.

4. Зовнішньоторговельне джерело дестабілізації. Зростання
негативного сальдо торгівельного балансу за умов дестабілізації
на світових ринках, що є нині, виступає значною загрозою еко-
номічному розвитку.

Можна дійти висновку, що в частині фінансового забезпечен-
ня Україна знаходиться в останніх рядах за міжнародними рей-
тингами. Такі країни, як Греція, Кіпр, Іспанія, Італія, перебува-
ють на межі дефолту. Україна також доходить до цієї межі.
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Без усунення диспропорцій між фінансовим та реальним сек-
торами економіки та розривів у рівнях розвитку окремих сегмен-
тів фінансової системи найімовірнішим сценарієм розвитку
України може стати не саме уповільнення економічної динаміки,
що є зрозумілим. Сьогодні перед економікою України стоїть ви-
рішення проблем уникнення дефолту.
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ДИНАМІКА Й ЧИННИКИ УКЛАДАННЯ
ТА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБІВ В УКРАЇНІ

Коли по життю ми зустрічаємося з поняттям «шлюб», то на
думку спадає лише біла весільна сукня, рицар-чоловік у смокін-
гу, клятви в вічному коханні біля олтаря та лімузин напрокат. Та
якщо ознайомитись детальніше із одним з підпунктів «книги
життя», ми відкриваємо для себе багато нового і цікавого, того,
що раніше було невідомо і ховалося під неяскравими обгортками
цікавих книг.

З часом усе змінюється. Змінюються умови людського існу-
вання. Змінюємося ми та змінюється ставлення людей один до
одного. Виникає держава і право. Примітивний рівень існування


