
 

 

Это отличие состоит в том, что управляющая компания призвана 
объединить всех предприятий-участников парка в экономическую систему с 
общей архитектурой для реализации отдельных элементов совокупного 
рыночного предложения. 
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На даний час економіка нашої країни знаходиться в кризовому стані, що 

пов’язана з політичними міжусобицями, які тривають з листопада. Ця проблема 
дуже явна, яка має всі підстави для обговорення. Зволікання з подолання 
політичної кризи в Україні може стати ключовою проблемою для вітчизняної 
економіки надалі. Українська економічна кризи знаходиться в ступорі, так як на 
даний час політична криза не подолана і передбачити майбутнє неможливо. 
Владі потрібно зосереджувати увагу на вирішенні всіх політичних та 
економічних проблем, які нажаль склалися в нашій країні, якомога скоріше.  

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про економію державних 
коштів та недопущення втрат бюджету, з цього можна сказати, що в країні 
катастрофічно не вистачає коштів. Забороняється без спеціального дозволу 
уряду створювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність 
працівників, заповнювати вакантні посади, видавати одноразові грошові 
винагороди держслужбовцям, здешевлювати вартість харчування для 
працівників. Органам місцевого самоврядування та суб’єктам управління 
об’єктами держвласності рекомендовано вжити заходів щодо економного та 
раціонального використання державних коштів. 
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Можна також зауважити, що політичні проблеми поки що мало 
впливають на економіку, яка знаходиться на мікрорівні. Якщо підприємства не 
працюватимуть, тоді й економіка країни не буде рухатись вперед. Держава сама 
не зможе будувати економіку та повністю регулювати економічними 
процесами, так як підприємницька діяльність є однією з головних рушійних сил 
формування економіки в цілому. Тому зараз потрібно забезпечити нормальне 
функціонування економічних процесів в тій мірі, як це робилося завжди, що 
забезпечить подолання економічної кризи. Адже ніхто не може передбачити як 
ситуація розвиватиметься надалі. 

Подолання кризи – це не тільки припинення політичного конфлікту між 
протистоянням двох сторін, а й прийняття дуже конкретних рішень щодо 
стабілізації економічної ситуації в країні. Потрібно пам’ятати про такі речі, як 
бюджет 2014 р. Адже, як показує практика та реалії 2013 р., цей бюджет не 
було фактично виконано. Тому всі забаганки, що покладені в бюджет 2014 р., 
залишаються малореалістичними.  

Економічно-політичній криза в Україні, також впливає на банківську 
систему, а деякі банки навіть припинили свою діяльність. Саме тому, потрібно 
якомога швидше лібералізувати валютний ринок і ні в якому разі  не 
поєднувати банківську та підприємницьку діяльність з політичними 
відносинами. Банки повинні бути віддалені від політики. Не при яких 
обставинах, банкіри не повинні займатися політикою, а політики – 
банківськими справами. Нестабільна робота банків приводить до її подальшого 
руйнування: дострокове розірвання депозитів, вилучення грошових коштів з 
поточних рахунків, коливання валютних курсів. Прес-служба НБУ повідомила, 
що загальний обсяг залишків банківських депозитів у січні зменшився на 2,3% 
– до 653,4 млрд грн. За підсумками січня на депозитних рахунках юридичних 
осіб поменшало коштів на 4,9% – до 220,1 млрд грн та фізичних осіб – на 0,9% 
– до 433,4 млрд грн. [2]. Саме це ставить під сумнів роботу банків, в 
найближчий час. Також потрібно відмітити, що багато банків відмінили раніше 
встановлений ліміт на отримання готівки. 

В підсумку можемо сказати, що політичні міжусобиці у великій мірі 
вплинули на економічну систему країни, тому потрібно не гаяти часу і усіма 
можливими методами боротися з політичними репресіями та паралельно 
стабілізувати економіку України. Тобто держава повинна повністю 
контролювати економічну систему та регулювати економічними процесами, 
щоб повернутися до нормального функціонування економіки. 
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