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Зміст
Курс «Макроекономіка та макроекономічна політика-2» концентрує увагу на
чотирьох групах проблем: загальноекономічна рівновага – внутрішня рівновага,
узгодження внутрішньої та зовнішньої рівноваги; загальноекономічна
нерівновага - нерівновага як узгодження ринків без узгодження цін, нерівновага,
спричинена фінансовими та грошовими імпульсами; макроекономічна динаміка
- економічні коливання, економічне зростання на основі сектору досліджень та
розробок, нагромадження людського капіталу, участі держави, економічної
конвергенції; стабілізаційна макроекономічна політика - грошова трансмісія та
ефективність грошової політики, фінансова трансмісія та ефективність
фінансової політики, інституціональне забезпечення стабілізаційної політики.
Мета навчання
Формування системи знань щодо механізму функціонування та розвитку
національної економіки в умовах загальної економічної рівноваги та
нерівноваги, макроекономічної динаміки та стабілізаційної макроекономічної
політики.
Програма курсу
1. Фундаментальні засади пояснення макроекономічної рівноваги у новій
класичній теорії.
2. Теоретичні засади пояснення макроекономічної рівноваги новими
кейнсіанцями.
3. Модель IS–LM–BP.
4. Модель торгового балансу NX-(NS – I).
5. Ітераційний (покроковий) рух до загальної рівноваги. Модель Свона.
6. Нерівновага як узгодження ринків без узгодження цін. Модель нерівноваги
Барро-Гроссмана.
7. Нерівновага як нестабільність, спричинена фінансовими та грошовими
імпульсами. Моделі Варбуртона-Єгера та Бліндера-Солоу.
8. Економічні коливання. Теорія реального бізнесового циклу та модель
Прескотта-Кідлена.
9. Економічне зростання на основі сектору досліджень та розробок. Модель
П.Ромера.
10. Економічне зростання на основі нагромадження людського капіталу.
11. Економічне зростання за участі держави. Модель Барро – Сала-і-Мартіна.
12. Економічне зростання в процесі економічної конвергенції. Модель
Е.Гундлаха.
13. Механізми грошової трансмісії та ефективність грошової політики.
14. Механізми фінансової трансмісії та ефективність фінансової політики.
15. Інституціональне забезпечення стабілізаційної політики. Модель Мак-Гіра–
Олсона.
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