РЕЦЕНЗІЯ
на монографію Люльова Олексія Валентиновича
«Макроекономічна стабільність національної економіки»
Подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи та
відновлення позитивних темпів соціально-економічного розвитку країни
вимагає впровадження комплексної взаємоузгодженої системи заходів зі
стабілізації економічної ситуації, в тому числі проведення результативної та
ефективної політики з забезпечення макроекономічної стабільності країни.
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«Макроекономічна
стабільність
національної економіки» привертає увагу цілим рядом позитивних якостей,
низкою положень наукової новизни, цінною і рідкісною інформацією та
даними. Особливої уваги заслуговує досить вдалий метод викладання
матеріалу та логічність змісту дослідження: спочатку систематизуються
погляди вітчизняних та закордонних науковців на сутність та роль
макроекономічної стабільності підтверджує її фундаментальність в
економічній науці. Відштовхуючись від сформульованих висновків, автор
переходить до аналізу, виокремлення та систематизації основних сучасних
проблем формування макроекономічної стабільності України. Визначивши
проблеми підвищення макроекономічної стабільності, автор вивчає досвід
країн Європейського Союзу та на основі отриманих висновків досліджує
можливості адаптації кращих практик до вітчизняних умов функціонування
національного господарства.
Особливої уваги заслуговують запропоновані в монографії
методологічні засади оцінювання соціального прогресу в контексті
забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки. У
роботі розроблений науково-методичний підхід до оцінювання соціального
прогресу в Україні та країнах-членах Європейського союзу. Основними
етапи інтегральної оцінки соціального прогресу автор виділяє: ідентифікація
релевантних показників, які будуть формувати кожну складову інтегрального
індексу; фільтрація обраних на попередньому етапі релевантних показників
на основі аналізу кореляційної матриці кожної складової інтегрального
індексу; нормалізація показників в кожній складовій інтегрального індексу,
розрахунок інтегрального показника за кожною складовою інтегрального
індексу, розрахунок кінцевого інтегрального індексу людського капіталу.

Одним із інструментів макроекономічного регулювання розвитку
національного господарства є управління інвестиційними та інноваційними
процесами. Виходячи з цього, автором на основі моделі Лотки-Вольтери
запропонована економіко-математична модель, що дозволяє описати основні
фактори впливу на інвестиційні та інноваційні процеси в економічних
системах, для виявлення суттєвих закономірностей конкуренції в
економічній системі, а також для моделювання взаємодії на ринку через
запропоновані параметри моделі.
Слід відзначити, що рецензована монографія є цілісною та логічно
завершеною науковою працею, що може бути корисна як безпосереднім
учасникам процесу управління національним господарством, так і науковопедагогічним працівникам, аспірантам і студентам.
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