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Однією із основних проблем сьогодення – це криза в Україні. Кризу 

інтерпретують як об’єктивне явище в соціально-економічній системі, в основі 

функціонування та розвитку якої лежить керована діяльність людини.  

Над питаннями подолання кризи працювали економісти різних країн світу та у 

різний час. Так, наприклад, Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст,  у книзі  

«Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей» (1936) запропонував спосіб, як 

уникнути фінансових криз і безробіття, а саме шляхом корекції урядового контролю за 

кредитами і валютою. За його теорією, причина кризи полягає в малій закупівлі товарів 

і послуг на внутрішньому ринку. Тому головним завданням для управлінця -  є 

мотивувати  людей купляти більше. Іншу проблему, яку він висвітлив, щоб уникнути 

економічно кризових проблем, це позбавити безробітних  людей будь-яких виплат, або 

навзамін забезпечити їх нерухомістю для подальшої їх виплати, тобто щоб кредит був 

доступний кожному. 

Стадії настання кризи, у всіх сферах економіки, відображені складним 

взаємопов’язаним ланцюгом операцій. Початковий етап характеризується низьким 

рівнем продажу через відсутність попиту та товари і послуги, що несе за собою 

зниження доходів у споживачів, зростання безробіття. В кінцевому етапі відсутність 

прибутку - є причиною  закриття  підприємств  та настання кризи. 

Щоб збудувати здорову економіку, управлінцям потрібно розвивати 

інфраструктуру,  нерухомість,  засновувати нові фірми. А для цього необхідно 

здійснювати: 

- Пошук інвесторів; 

- Проведення конкурсних  ідей; 

- Працевлаштування висококваліфікованих робітників; 

- Відкриття  заводів і  фабрик середнього масштабу; 

- Випуск акцій зі стабільним розвитком; 

- Підвищення  ВВП та ВНП. 

Тому, перед керівниками постає ряд основних питань для розвитку економіки та 

збільшення бюджету України. Це полягає у правильному підборі висококваліфікованих 

кадрів, які зможуть виробляти конкуренто спроможні товари та надавати якісні 

послуги, що приведе до поступового зменшення цін на товари і зниження безробіття.  


