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Механізми формування та реалізації грошово-кредитної політики в Україні: автореф.
дис... канд. екон. наук : 08.00.08 / З.М. Руденко; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л.,
2010. — 20 с. — укp.
Визначено економічну сутність та особливості цільової спрямованості грошово-кредитної
політики, досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід її формування. Висвітлено теоретикоправові аспекти реалізації грошово-кредитної політики, на підставі яких проведено
диференціацію й уточнено визначення механізмів та інструментів її реалізації. Зроблено
оцінювання реалізації вітчизняної грошово-кредитної політики, здійснено періодизацію
регулювання грошово-кредитних відносин в Україні з моменту проголошення її
незалежності до сучасного періоду з виділенням кризових і стабільних етапів.
Проаналізовано основні механізми й інструменти на кожному з етапів формування та
реалізації грошово-кредитної політики в Україні, визначено їх вплив на макроекономічні
показники вітчизняної економіки. Обгрунтовано шляхи удосконалення реалізації грошовокредитної політики України. Наведено пропозиції щодо формування стратегії реалізації
грошово-кредитної політики Національним банком України за умов переходу до
інфляційного таргетування. Запропоновано організаційно-економічні методи підвищення
ефективності грошово-кредитної політики та напрями удосконалення вибору механізмів та
інструментів її реалізації.
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