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Основні риси монетарної політики України в період посткризової реформації економіки
Статтю присвячено монетарній політиці України в період післякризової структурної реформації. Прагнення подолання наслідків
найглибшої в історії України економічної, соціальної та політичної кризи стали відправною точкою для модернізації управлінської
системи. За цей час монетарна політика зазнала суттєвих змін, що було обумовлено необхідністю для державного регулятора
адекватно реагувати на цілий комплекс непрогнозованих викликів. У статті наведено основні характеристики грошово-кредитної
політики у 2013–2016 роках (зокрема, активне регулювання, стабілізація та підтримання належної рівноваги в економічній системі,
впровадження програми МВФ, поступове посилення адміністративних заходів, таргетування інфляції, вплив на режим плаваючого
курсу, стабілізація цін, орієнтація на рівновагу в платіжному балансі, стримування мобілізаційних операцій, збільшення грошової
маси та інші заходи грошово-кредитної політики, що стали віддзеркаленням загальної геополітичної політики України).
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Основные черты монетарной политики Украины в период посткризисной реформации
экономики
Статья посвящена монетарной политике Украины в период послекризисной структурной реформации. Стремление к преодолению
последствий глубочайшего в истории Украины экономического, социального и политического кризиса стали отправной точкой
для модернизации управленческой системы. За это время монетарная политика испытала существенные изменения, что было
обусловлено необходимостью для государственного регулятора адекватно реагировать на целый комплекс непрогнозируемых
вызовов. В статье приведены основные характеристики денежно-кредитной политики в 2013-2016 годах (в частности, активное
регулирование, стабилизация и поддержание надлежащего равновесия в экономической системе, внедрение программы МВФ,
постепенное усиление административных мер, таргетирование инфляции, влияние на режим плавающего курса, стабилизация цен,
ориентация на равновесие в платежном балансе, сдерживания мобилизационных операций, увеличение денежной массы и другие
меры денежно-кредитной политики, стали отражением общей геополитической политики Украины).
Ключевые слова: монетарная политика, банковская система, экономическая система Украины, теневой сектор экономики, государственное регулирование, социально-экономический кризис, макроэкономическая стабильность, посткризисная реформация.
Классификация JEL: E00, E26, E31, E42, E52, E58, G28.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную
версию статьи.

