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АНОТАЦІЯ
Галушко Ю. П. Інструменти грошово-кредитного регулювання в
системі факторів економічного зростання. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - ДВНЗ «Університет
банківської справи», Київ, 2016.
У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади інструментарію
грошово-кредитного регулювання економічного зростання, удосконалено
методичні підходи та надано практичні рекомендації щодо його використання в
Україні. Розкрито сутнісні характеристики та обгрунтовано економічний зміст
понять «грошово-кредитне регулювання», «грошово-кредитна політика»,
«інструменти грошово-кредитного регулювання», «монетарний трансмісійний
механізм».
Удосконалено

класифікацію

інструментів

грошово-кредитного

регулювання. Обґрунтовано значення монетарних інструментів у системі
факторів забезпечення економічного зростання, виокремлено принципи,
конкретизовано функції та завдання, на які вони повинні бути спрямовані.
Проаналізовано

монетарні

передумови

забезпечення

економічного

зростання та виявлено інструментально-секторальні особливості монетарного
трансмісійного механізму. На основі регресійного аналізу оцінено вплив
інструментів грошово-кредитного регулювання на макроекономічні змінні, який
базується на системі економетричних моделей формалізації взаємозв’язків між
ними. Розроблено інтегративну модель монетарного трансмісійного механізму
регулювання

процесів

економічного

зростання

з

урахуванням

її

функціонально-цільових блоків та взаємозв’язків між її складовими.
Запропоновано

підходи

до

систематизації

факторів-шумів

у

функціонуванні каналів монетарного трансмісійного механізму та розроблено
практичні

рекомендації

вдосконалення

впливу

грошово-кредитного регулювання на економічне зростання.

інструментів
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