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Вирішуючи проблеми загальної політики регулювання соціально-
економічного розвитку країни і конкретного регіону, слід ураховувати той 
факт, що вона тісно переплітається з іншими її складовими, а економічна 
політика і механізм господарювання на всіх рівнях мають бути чітко 
скоординованими і узгодженими. Цим пояснюється необхідність державного 
регулювання, необхідність існування системи інституцій, здатних у взаємодії і 
координації здійснювати ефективну реалізацію завдань державної регіональної 
політики. 

Основною метою проведення такої політики є пошук шляхів найбільш 
ефективного використання обмежених економічних ресурсів, формування 
нових, більш ефективних, інструментів, які можуть забезпечити ефективність 
стратегічного управління.  

Особливої уваги заслуговує аналіз фінансових інструментів, які повинні 
перш за все скеровуватися на фінансування структурної перебудови економіки, 
комплексних цільових програм, нарощування інноваційних проектів, 
прискорення соціального розвитку і соціального захисту населення. 

Таким чином, слід зазначити, що реалізація грошово-кредитної політики в 
Україні є фундаментом  забезпечення структурної модернізації економічної і 
фінансової систем України на основі вирішення традиційної для України 
суперечності між завданнями макроекономічної стабілізації та монетарним 
стимулюванням зростання. Вирішення цієї суперечності лежить в площині 
ефективного поєднання антикризових і модернізації монетарних заходів. 

Для забезпечення сталого збалансованого економічного зростання 
пріоритетними мають стати наступні завдання грошово-кредитної політики: 

- стабілізація темпів інфляції на основі створення умов для нарощування 
пропозиції товарів і послуг через розвиток конкуренції, вдосконалення 
ринкової інфраструктури, розвиток механізмів раціонального розміщення та 
ефективного використання фінансових ресурсів шляхом комплексного 
застосування заходів грошово-кредитної, податкової, конкурентної, 
структурної політик; 

- зміна структури джерел грошової пропозиції; 
- підвищення дієвості трансмісійного монетарного механізму, розвиток 

механізмів управління ліквідністю на основі посилення дієвості процентних 
важелів; 

- становлення потужного національного капіталу шляхом створення 
гнучкої та ефективної інституційної системи мобілізації і розміщення 
позичкових капіталів, розвитку механізмів довгострокового кредитування, 
заохочення сполучення капіталів комерційних банків і промислових 
підприємств, що дозволяють спрямувати надлишкові грошові ресурси у 
виробництво; 



- підвищення рівня монетизації та насиченості економіки кредитами;  
- суттєвого зниження вартості фінансових ресурсів; 
- оновлення курсового режиму у напрямі підвищення гнучкості 

валютного курсу для забезпечення балансу між стимулюючим ефектом 
девальвації та стабілізуючим ефектом ревальвації. Підтримання адекватної 
реальної курсової динаміки дозволить послабити негативні впливи світової 
кон’юнктури на конкурентоспроможність вітчизняних виробників; 

- побудова системи макропруденційного нагляду на основі ефективного 
ризик-менеджменту. 

Посилення стимулюючого характеру грошово-кредитної політики 
забезпечить максимально можливе використання «паузи зростання» для 
виправлення структурних дисбалансів фінансової та економічної систем 
України і побудови фундаменту сталого збалансованого економічного 
зростання, при умові ефективного використання фінансових ресурсів шляхом 
комплексного застосування заходів грошово-кредитної, податкової, 
конкурентної, структурної політик. 
 

 


