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На даний момент в Україні існує безліч проблем пов’язаних з грошима і 

економікою в цілому. Я хотіла б торкнутися проблеми сталості грошей. Сталість 

грошей ─ одна з головних їхніх якісних ознак, тому що за сталої купівельної 

спроможності гроші найкраще виконують свої функції. 

Основними факторами, від яких залежить сталість грошей з боку товарів, є 

затрати на виробництво, якість та кількість товарів. 

Що стосується України, то за нинішньої кризи, інфляції, відставання в 

проведенні об’єктивно необхідних радикальних реформ в економіці, відсутності 

суттєвих структурних змін, монополізму окремих галузей та підприємств ці 

чинники не стали визначальною причиною нестабільності. 

Для того, щоб сталість грошей в Україні почала формувати свій механізм, 

нам потрібна сильна виконавча влада, яка проводила б економічні перетворення 

на високих рівнях і, звісно, користувалася б підтримкою свого народу. 

Серед економічних заходів, що мають бути насамперед реалізовані, слід 

назвати такі: 

а) досягнення структурної збалансованості суспільного відтворення; 

б) збалансування темпів зростання продуктивності суспільної праці; 

в) забезпечення швидкого зростання ефективності суспільного 

виробництва в цілому та інвестиційної сфери зокрема; 

г) підтримання кредитних вкладень в об’єктивних межах позичкового 

капіталу. 

На сталість грошей в Україні впливають ряд чинників: 

1) економічні мотиви; 

2) соціально-політичні мотиви; 

3) фінансова мотивація. 

Найперше, що я хотіла б розглянути ─ це фінансова мотивація. Якщо ми 

зауважимо свою увагу на фінансову мотивацію, то держава має інтерес у 

стабілізації валюти, тому що інфляція негативно впливає на державні фінанси, 



також інфляція постійно створює перешкоди стабільності надходжень до 

державного бюджету і знецінює їх. Наша держава повинна робити все належне, 

щоб зробити валюту стабільною. Не менш важливими чинниками, які впливають 

на розвиток держави, є економічні мотиви стабілізації. Економічні мотиви 

стабілізації економіки та впровадження власної національної валюти в Україні 

зумовлені багатими природними ресурсами, наявністю висококваліфікованої 

робочої сили, яка за умов належного стимулювання, здатна забезпечити 

схильність до витонченої, виконуваної роботи, нормальними пропорціями між 

товарами народного споживання та засобами виробництва, без чого неможлива 

соціальна орієнтація економіки, досягнення оптимальної величини необхідного 

продукту, з тим щоб він стимулював підвищення продуктивності праці. В наш 

час в Україні існує ряд проблем, які потребують негайного вирішення. Вони 

пов’язані з великою потребою забезпечення збалансованості сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції. Тому, щоб вирішити економічні проблеми, 

необхідно досягти оптимальної частки необхідного продукту з тим, щоб він 

стимулював підвищення продуктивності праці, використовувати тільки 

високоякісну робочу силу, щоб все було зроблено на високому рівні. 

За умов нормального господарювання всі ці фактори здатні допомогти 

перебороти кризу й швидко наблизити Україну до рівня цивілізованого світу. 

Також важливу роль відіграють соціально-політичні мотиви стабілізації. 

Вони передусім пов’язані з небезпекою інфляції, яка не лише знижує життєвий 

рівень, а й загрожує самому існуванню та виживанню незалежної і 

демократичної України. Нині падіння споживання вже сягнуло такого рівня, що 

спричинило до погіршення здоров’я, зниження працездатності робочої сили. 

Тому зупинити процес зниження рівня життя ─ найважливіша мета 

стабілізаційних заходів. 

Українська держава повинна більш краще дбати про свій народ, з кожним 

роком підвищувати життєвий рівень, дбати про здоров’я своєї нації, і тоді наш 

народ буде підтримувати державу всіма можливими способами. 

Отже, якщо ми виконаємо всі заходи, які впливають на суспільство, аби 



підштовхувати його до проведення стабілізації валюти, формування такої 

фінансової системи, яка не залежала б від зовнішнього неконтрольованого 

впливу, спиралася б на незалежну економіку й народ України. 
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