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РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
В економічній теорії розділяють макро та мікроаналіз, при цьому макроаналіз виходить
із необхідності обґрунтування закономірності функціонування національної економіки в
цілому.
В макроаналізі виділяють макроекономічну систему, яка включає зовнішні і внутрішні
фактори. До зовнішніх факторів суспільного відтворення відносять природні та
демографічні, до внутрішніх – прицеси виробництва, реалізації та споживання.
Регулювання макроекономічної системи здійснюється через ринкові важелі та апарат
державної економічної політики.
Об’єктом макроекономіки є історично визначена економічна система в цілому.
Загальною рисою кожної економічної системи є її здатність до постійного відтворення
виробництва.
На макрорівні національна економіка зображується у вигляді взаємодії чотирьох
суб’єктів: сектора домашніх господарств, підприємницького сектора, держави і закордону,
які діють на чотирьох ринках благ, праці, грошей і цінних паперів.
В політичному значенні економічна політика – це діяльність політичних суб’єктів
(держави, політичних партій, рухів тощо) щодо вироблення і реалізації системи практичних
заходів з метою впливу на економічний стан суспільства.
Сферою економічної політики є взаємодія економіки і політики.
Суб’єктами економічної політики виступають: політична влада, різні політичні
структури, недержавні союзи, об’єднання, система лобіювання.
Основними загальними цілями економічної політики в ринковій економічній системі є
наступні:
- економічне зростання;
- ефективна зайнятість;
- стабільний рівень цін;
- зростання економічної ефективності;
- захист і підтримка принципів економічної свободи;
- соціальна безпека і стабільність.
Як на мікро-, так і на макроекономічному рівні аналізується позитивна і нормативна
економіка. У позитивному плані розглядаються фактичні зв’язки в економіці, у
нормативному – виносяться оцінні судження про ті або інші аспекти функціонування
економіки і поведінку її основних суб’єктів.
Економічна теорія на сучасному етапі розвитку поєднує різноманітні теорії. Вони
взаємодіють між собою і дають можливість використовувати ту чи іншу теорію в залежності
від стану економіки, національних інтересів та політики країни.
Виконуючи основні функції, (пізнавальну, методологічну та практичну)
макроекономіка виступає теоретичною основою для дослідження різноманітних явищ і
розвитку національної економіки, поведінки макроекономічних суб’єктів, визначення
державної економічної політики. На покращення стану національної економіки впливає
ефективна економічна політика.
Таким чином, макроекономічна наука, забезбечуючи фундаментальні засади розробки
державної макроекономічної політики, здійснює вплив на економічне зростання та сталий
розвиток національної економіки.
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