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Проблема формування макроекономічної стабільності є однією з найважливіших у 

сучасній макроекономіці. Розуміння причин і характеру макроекономічної стабільності 

є необхідною умовою для розробки економічної політики, заснованої на 

макроекономічному балансі, що має на увазі стабілізацію цін, виробництва і повної 

зайнятості. Крім того, здійснення економічної політики, спрямованої на пом'якшення 

циклічного розвитку світової економіки, усунення наслідків економічного спаду, 

досягнення мінімального рівня безробіття, сприяння ефективному розподілу 

продуктивних сил і забезпечення стабільності цін, становлять основні функції держави. 

На макроекономічний баланс останнім часом впливають багато факторів, викликані 

процесами глобалізації, що відбуваються у світовій економіці. Ці чинники вносять нові 

корективи в існуючі теоретичні підходи до управління макроекономічною стабільністю. 

З огляду на це, важливим завданням наразі є дослідження основних науково-

методологічних засад макроекономічної стабільності національної економіки, 

з’ясування факторів, які впливають на її рівень, та пошук шляхів запобігання або 

мінімізації негативних наслідків їх впливу. Саме даній проблематиці присвячена 

монографія О. В. Люльова на тему «Макроекономічна стабільність національної 

економіки». 

Висвітлюючи сутність макроекономічної стабільності та особливості впливу 

різноманітних факторів на стійкість національної економіки, автор широко 

застосовував методи проблемно-тематичного, системного та порівняльного аналізу з 

метою глибшого з’ясування суті процесів, а також здобуття уроків із досвіду 

європейських країн, національних особливостей їх регулювання. Обрана науковцем 

парадигма дослідження дала змогу проаналізувати аспекти проблеми як порізно, так і в 

їх змістовно-функціональній єдності, що дало змогу отримати широкий спектр вимірів, 

форм прояву однієї і тієї ж самої сутності в їх спорідненості з факторами впливу, як 

зовнішніми, так і внутрішніми, довготривалими і короткотерміновими, випадковими і 

закономірними. 
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До безсумнівних заслуг автора як дослідника можна віднести обґрунтування підходу 

щодо побудови адекватної економетричної моделі оцінки макроекономічної 

стабільності в основі якої лежить використання методу головних компонент, що 

дозволило автору зменшити розмірність моделі без втрати її адекватності. Результатом 

діагностики макроекономічної стабільності національної економіки є формування 

полікритеріальним методом певного рейтингу соціально-економічного розвитку країни, 

який демонструє якість макроекономічного регулювання розвитку національного 

господарства. Розроблена методика була апробована для переважної більшості країн з 

економікою, що розвивається.  

Важливе теоретичне та практичне значення має проведене автором дослідження 

впливу співвідношення централізації-децентралізації в країні на рівень її соціально-

економічного розвитку. Автором доведено, що політика децентралізації державних 

фінансів (фіскальна децентралізація) впливає на темпи економічного зростання країни, 

що підтверджує розроблена та апробована економіко-математична модель. За нею 

доведено, що фінансова регіональна політика України відносно формування та 

використання місцевих бюджетів була спрямована на централізацію фінансових 

ресурсів на рівень Державного бюджету, а декларувалась політика децентралізації. Такі 

подвійні стандарти призвели до того, що в Україні протягом 2000-2014 рр. сформувався  

негативний та статистично значущий зв'язок між децентралізацією доходів і 

макроекономічною стабільністю. Результати свідчать, що започатковані в 2014 р. 

України реформи децентралізації, відповідно до основних положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію евроінтеграційного курсу з 

розвитку місцевої і регіональної демократії в кінцевому підсумку призведуть до 

стабільного макросередовища.  

Відмінна риса монографії «Макроекономічна стабільність національної економіки» 

– це, перш за все, ухил на комплексність необхідних для досягнення макроекономічної 

стабільності заходів і взаємозв'язок між ними, що дає найбільший результат. Автор 

спирається на дослідження багатьох вчених; дослідження підкріплено великими 

статистичними матеріалами, що дає можливість більш глибокого і достовірного 

осмислення проблеми.  
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